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 INTRODUÇÃO 
 
A CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS TERRAMAR (CTR TERRAMAR) será 
composta de células para disposição dos resíduos (resíduos classes I e II), unidade de 
tratamento de resíduos de serviços de saúde, unidades de blendagem, leitos de secagem, 
unidades de apoio, como balança, laboratório para caracterização dos resíduos, escritório 
de apoio, oficina e refeitório. 
 
Os projetos dessas unidades serão alicerçados nas principais diretrizes estabelecidas 
pelas Normas Técnicas Brasileiras, nas Legislações Ambientais, Municipais, Estaduais e 
Federais. Adicionalmente, serão considerados os diversos padrões e metodologias que 
vêm sendo empregados nos principais centros de tratamento de resíduos de grande porte 
existentes no Brasil e em outros países.   
 
A CTR TERRAMAR é uma empresa formada pela parceria entre a Cepemar 
Administração e Participações S.A e a Brasil Ambiental, sendo 60% das ações da 
Cepemar e 40% da Brasil Ambiental. 
 
A Cepemar Administração Participações S.A é uma empresa capixaba pertencente ao  
Grupo Cepemar, cujo início se deu em 1978, com a criação da empresa Cepemar 
Tecnologia e Meio Ambiente Ltda.  Durante vários anos, o foco da empresa esteve na 
prestação de serviços ambientais (biologia marinha, oceanografia física, química e 
biológica, avaliação de impactos ambientais, monitoramento de efluentes líquidos, 
licenciamento ambiental, entre outros).Com a perspectiva de novos negócios e admissão 
de outros sócios na empresa, a Cepemar Tecnologia e Meio Ambiente Ltda foi dividida 
em Cepemar Serviços de Consultoria em Meio Ambiente Ltda e Cepemar Administração 
Participações S.A. (Holding do Grupo Cepemar). Depois deste desdobramento, a 
empresa ampliou o leque de atuação passando também a desenvolver atividades nas 
áreas de saneamento, comércio e serviços. Na área de saneamento, entre outras 
empresas do Grupo Cepemar, destaca-se a Citágua – concessionária de serviço de água 
e esgoto de Cachoeiro de Itapemirim, em operação desde 1998.  
 
A Brasil Ambiental, por sua vez, é uma empresa do Grupo Ambitec, cujo ramo de atuação 
é bastante amplo estando dividido em: i) tratamento e disposição de resíduos, ii) 
transporte e logística e, iii) energia (envase e distribuição de GLP). O grupo empresarial, 
que atua há mais de 40 anos na gestão de resíduos, gera atualmente cerca de 350 
empregos diretos e mais de 2 mil indiretos. As empresas do grupo então instaladas nos 
estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná; o Grupo também atua na 
Argentina e no Paraguai. A Brasil Ambiental, empresa do Grupo Ambitec, presta serviços 
de gerenciamento, tratamento e disposição de resíduos de diversas origens e possui duas 
CTRs em operação: uma no município de Aracruz (ES) em operação desde 2002 em 
nome da Ambitec e desde 2005 em nome da Brasil Ambiental; e outra em Guará em 
operação desde 1999 (SP). 
 
O projeto da CTR TERRAMAR, como foi proposto, terá como principal objetivo atender a 
região sul do estado, cuja carência de locais adequados para disposição de resíduos 
sólidos é mais acentuada. As microrregiões de Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim 
produzem, diariamente, cerca de 330 toneladas de lixo. Destaca-se o município de 
Cachoeiro de Itapemirim, o maior gerador da região, que destina seus resíduos de forma 
totalmente antieconômica para um aterro em Vila Velha percorrendo, todos os dias, uma 
distância de aproximadamente 150 km. 
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2.1 ANTECEDENTES 
 
O ser humano é a razão da existência da indústria de resíduos no mundo. Essa indústria 
é um segmento econômico que cuida dos dejetos resultantes das atividades humanas. 
Porém, a atenção dispensada atualmente aos resíduos sólidos, de maneira geral, é 
incipiente. Infelizmente, no Brasil ela é desproporcional ao crescimento populacional e 
inadequada ao desenvolvimento industrial. Prova disso tudo é que até pouco tempo atrás 
o homem dispersava as evidências de sua ineficiência pelo planeta, relegando, dessa 
maneira, a administração das questões de resíduos sólidos a planos inferiores. 
 
No entanto, alguns mais atentos perceberam a desproporcionalidade entre o crescimento 
e o desenvolvimento da humanidade e iniciaram movimentos a fim de sinalizar e alertar 
que os espaços físicos e os meios naturais são finitos. E foi assim, de vozes isoladas a 
grupos regionais, que hoje um exército de “cidadãos do mundo” mostra-se cada vez mais 
apto a suportar os desafios da globalização no setor de manejo dos Resíduos Sólidos. 
 
Sabe-se que a geração de resíduos sólidos urbanos é diretamente proporcional ao 
crescimento populacional; e que a devastação dos recursos naturais e a urbanização 
poluidora que seguiu a Revolução Industrial a partir do século XVIII, aliada ao 
desenvolvimento tecnológico e às mudanças de hábito, deram origem a diversos resíduos 
antes não utilizados pelo homem. Desta forma, a disposição inadequada desses resíduos 
pode provocar sérios danos ao meio ambiente, comprometendo a qualidade dos recursos 
hídricos e do solo, a qualidade de vida antrópica, entre outros problemas. 
 
 
2.2 PANORAMAS 
 

 PANORAMA NACIONAL 
 
Os Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil (RSU) apresentam características diferentes de 
uma região para outra. Em média, sua composição física é de 50% de matéria orgânica, e 
geração per capita de aproximadamente 0,74 kg/hab/dia, sendo esses valores típicos de 
países em desenvolvimento (BISORT et al., 2004). 
 
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB (2000), são 
coletadas cerca de 229.000 toneladas de resíduos sólidos diariamente, sendo que 
aproximadamente 125.000 toneladas são de resíduos domiciliares. 
 
Segundo o Ministério das Cidades, quanto menor o município, mais crítica é a situação, 
sendo que 63,3% dos municípios brasileiros possuem população de até 15 mil habitantes, 
os quais geram uma quantidade diária de 13.900 toneladas de resíduos, ou seja, quase 
10% do total gerado no país. Deste total, 70,44% seguem para lixões a céu aberto. 
 
 

 PANORAMA ESTADUAL 
 
A população capixaba está passando por uma intensa fase de transformação. Essas 
mudanças estão associadas com as tendências atuais de crescente urbanização, 
aceleração da comunicação e reestruturação da malha urbana. 
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Segundo o Instituto Jones dos Santos Neves, microdados do CENSO 2000 (IBGE) 
demonstram que são coletados cerca de 92,4% dos resíduos sólidos urbanos, 0,3% são 
jogados em lago, rio ou mar, 2,5% são jogados em terreno baldio, 4,7% são queimados 
ou enterrados e 0,2% deles têm outro destino. 
 
Em muitas malhas urbanas, há disposição inadequada de resíduos domésticos e de 
saúde, por exemplo, o lançamento em lixões, nas margens de estradas, em terrenos 
baldios, o que compromete a qualidade ambiental e de vida da população. 
 
Segundo o jornal “A Gazeta” de 15 de fevereiro de 2008, no Espírito Santo, atualmente, 
dos 78 municípios, 52 utilizam lixões para depósito de resíduos sólidos. Apenas 26 deles 
jogam o lixo municipal em aterros ambientalmente corretos. Ao todo são 102 lixões 
irregulares contra apenas três aterros: um em Vila Velha, um em Cariacica e um em 
Aracruz. No caso do município de Cachoeiro de Itapemirim, é preciso percorrer até 130 
km por dia para depositar os resíduos sólidos em aterro adequado.  
 
Em face desse cenário, o Programa Espírito Santo Sem Lixão, lançado pelo governo do 
estado, tem como meta banir os lixões até 2010. 
 
 

 MODELO DE GESTÃO DA DISPOSIÇÃO FINAL 
  
A coleta e a disposição dos RSU (Resíduos Sólidos Urbanos), juntamente com a 
disponibilidade de água para uso potável, podem ser consideradas como grandes 
problemas a serem resolvidos pela administração pública nas próximas décadas. 
 
 Desta forma, deve-se buscar um Modelo de Gestão de Resíduos Sólidos que vise à 
diminuição de impactos decorrentes da geração de lixo. Seus eixos principais devem ser:  
 
i) aprimoramento e universalização dos serviços de limpeza urbana;  
ii) reaproveitamento de materiais e tratamento de resíduos – reciclagem; e  
iii) implantação de ações educativas para reduzir a produção de resíduos.  
 
As atividades desenvolvidas em cada um destes eixos devem melhorar as condições 
ambientais do município, contemplar a valorização e qualificação dos trabalhadores da 
área de limpeza urbana e viabilizar mecanismos de participação da sociedade. 
 
Para atingir um Modelo de Gestão ideal é necessário um grande investimento no setor. 
Com a publicação da Lei n 11.079/2004, que criou as Parcerias Público-Privadas (PPP), o 
Brasil ganhou um importante instrumento viabilizador de investimentos em infraestrutura 
para os municípios, principalmente para projetos que envolvam o manejo de resíduos 
sólidos. 
 
Dados do Ministério do Planejamento preveem que as PPPs devam contribuir para 
ampliar brevemente, de 29% para 43%, o percentual de municípios com local para 
destinação adequada de resíduos sólidos. 
 
 Ressalta-se que Parceria Público-Privada é o contrato de concessão em que uma das 
modalidades é a concessão administrativa, no qual a administração pública é a usuária 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

RT 642/08 
Fevereiro/09 

5/85 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
de Implantação da Central de Tratamento 

de Resíduos - Terramar
Rev. 00

 

direta ou indireta dos serviços concessionados. Esta particularidade vem ao encontro do 
modelo que está se consolidando como o melhor nas concessões de limpeza urbana, 
pelo qual o município assume o papel de "usuário único”. 
 
 Informações do "Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2006" (estudo realizado pela 
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), mostram 
que a solução completa e em prazo alongado da destinação do lixo no País requer 
investimento total da ordem de R$ 1,3 bilhão, na fase pré-operacional, e R$ 80 
milhões/mês, na fase operacional. 
 
 O segmento registrou um aumento significativo nas concessões dos serviços públicos de 
coleta e destino final, comprometendo investimentos de peso a serem materializados nos 
próximos anos. 
 
A expectativa do setor é de que os municípios sigam o caminho aberto pelas PPPs para 
em curto prazo virem a propiciar melhor qualidade de vida para suas comunidades, no 
que diz respeito ao tratamento e disposição adequada de resíduos.  Neste contexto, CTR 
Terramar segue a tendência do Modelo de Gestão de Resíduo que vem sendo praticado 
no país. 
 
 
2.3 LOCALIZAÇÃO DA CENTRAL DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

DE RESÍDUOS 
 
A CTR Terramar estará situada no município de Itapemirim, sul do Estado do Espírito 
Santo. 
 
As coordenadas geográficas do empreendimento são: 284478.199 (E) ; 7680262.078 (N).  
 
A área situa-se próximo a grandes centros geradores de resíduos, oferecendo, portanto, 
economia nos custos de transporte, não dispõe de concentrações urbanas em suas 
proximidades e apresenta características topográficas e paisagísticas favoráveis à 
operação do aterro. Os morros que circundam a área constituem uma proteção natural no 
que diz respeito à dispersão de odores, ao arraste de materiais leves (papéis, plásticos, 
entre outros) pelo vento e à estética. 
 
O terreno possui áreas que permitem a construção da Central de Tratamento de Resíduos 
(CTR) com geometria favorável, além de dispor de áreas de grandes disponibilidades 
naturais de solos argilosos que poderão ser empregados como área de empréstimo para 
cobertura diária de resíduos. 
 
Os “solos de empréstimo” serão obtidos nas escavações obrigatórias da área de 
implantação da CTR (aqueles impróprios para fundação de obras e/ou das escavações de 
conformação dos taludes das encostas), assim não haverá necessidade de degradação 
de outra área para retirada de solo para cobertura diária dos resíduos. 
 
A seguir é apresentado o mapa de localização da CTR Terramar (Figura 2.3-1) e o 
Arranjo Geral do empreendimento nº (Anexo I). 
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FIGURA 2.3-1: MAPA DE LOCALIZAÇÃO
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2.4 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 
 

♦ A REGIÃO DE INTERESSE 
 

A primeira iniciativa no processo de busca de áreas que pudessem atender os requisitos 
para a implantação de uma Central de Tratamento de Resíduos (CTR) consistiu no 
estabelecimento de uma macrorregião de interesse para a sua localização. 
 
Vários fatores foram determinantes para o direcionamento da escolha desta área para a 
região sul do estado, destacando-se, dentre outras, a criação do Polo Industrial e de 
Serviços de Anchieta, a divulgação do interesse da empresa Ferrous em se instalar no 
município de Presidente Kennedy, as ampliações da Samarco Mineração na região de 
Ubu e as atividades petrolíferas no sul do estado, que incluem um porto supply e uma 
unidade de tratamento de gás. 
 
Associado a estas atividades industriais, que possuem grande poder de atração para 
outros empreendimentos, espera-se ainda o crescimento populacional das cidades da 
região sul, e, consequentemente, das taxas de geração de resíduos sólidos urbanos (lixo 
doméstico) que necessitam ser adequadamente dispostos. 
 
Soma-se a este cenário futuro a situação atual, na qual se verifica que não existe nenhum 
aterro sanitário adequado e devidamente licenciado na região em questão, configurando 
uma situação em que se exige que significativos volumes de lixo doméstico gerados na 
cidade de Cachoeiro de Itapemirim tenham de ser transportados diariamente até o aterro 
da CTRVV, na cidade de Vila Velha, ou da Marca Ambiental, em Cariacica. 
 
Desta forma, diante destes cenários, atual e futuro, verifica-se uma forte convergência de 
fatores para a implantação de uma Central de Tratamento de Resíduos de grande porte 
na região de Cachoeiro de Itapemirim, que se constitui na cidade com as maiores taxas 
de geração de resíduos urbanos do sul do estado e localizada a distâncias viáveis para 
coleta e disposição dos resíduos industriais gerados nas indústrias já instaladas e 
naquelas em vias de implantação na região. 
 
Após definida a região de Cachoeiro de Itapemirim como aquela de maior interesse por 
parte do empreendedor, passou-se a trabalhar visando à definição de uma microrregião 
na qual pudessem se concentrar os esforços para inspeção de diversas áreas e seleção 
daquela a ser adquirida.  
 
Essa microrregião foi definida como aquela que se insere em um raio de 15 km em linha 
reta no entorno da sede municipal de Cachoeiro de Itapemirim, de forma que, através de 
vias de acesso terrestres, esta distância pudesse atingir um máximo de 25 km, 
viabilizando assim custos competitivos ao empreendimento para a questão específica dos 
resíduos urbanos gerados na sede municipal de Cachoeiro de Itapemirim.  
 
Para os resíduos industriais gerados pelas empresas já instaladas, além daqueles a 
serem gerados por aquelas que ainda serão instaladas, a localização da CTR nesta 
microrregião faz parte da estratégia empresarial do empreendedor, na qual se insere o 
risco do próprio negócio. Registre-se, contudo, que esses resíduos industriais exercem 
grande atratividade empresarial para instalação da CTR Terramar. 
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A Figura 2.4-1 apresenta uma fotografia aérea cobrindo esta região na qual se encontra 
delimitada a área com 15 km de raio no entorno da cidade de Cachoeiro de Itapemirim.  
 
Ressalta-se ainda que esta distância, de 15 km no entorno de Cachoeiro de Itapemirim, 
em qualquer direção escolhida, coloca a área a ser selecionada próxima também de 
várias outras sedes municipais confrontantes com este município, lembrando serem todas 
com menor capacidade de geração de resíduos urbanos que a sede de Cachoeiro de 
Itapemirim.  
 
A área delimitada nesta figura, considerada como a microrregião de interesse para 
implantação da Central de Tratamento de Resíduos da Terramar, apresenta 
características biofísicas e fisiográficas com grande homogeneidade em virtude das 
condicionantes morfológicas e geoambientais inerentes à região abarcada.  
 
Esta região fisiográfica está inserida, grosso modo, nas porções média e baixa da bacia 
do rio Itapemirim, onde se observa, de modo geral, a influência marcante dos climas 
“tropical úmido” e “semiúmido”, este último, na porção mais a jusante da bacia. Os valores 
médios anuais de precipitação variam de acordo com as unidades topográficas da bacia, 
tendo nas porções média e baixa a mensuração de valores entre 1000 e 900 mm anuais, 
decrescendo em sentido à sua foz.  
 
Por sua conformidade geométrica essencialmente linear e de pequena extensão relativa, 
a bacia do rio Itapemirim apresenta respostas rápidas em relação a descargas 
pluviométricas, dando ênfase à coincidência entre regime fluvial e o pluvial. Tal fato 
corrobora a boa capacidade de drenagem da bacia, mesmo nos meses em que os níveis 
são máximos, dezembro e janeiro. 
 
As heranças ambientais derivadas da implantação e desenvolvimento do ciclo exploratório 
mata-café-pasto na região em questão se conforma como um dos principais problemas 
enfrentados nos trechos médio e baixo da bacia agravando os problemas das cheias, 
fundamentalmente, em virtude da subtração dos tempos de concentração/absorção dos 
excedentes pluviométricos, antes controlados pela considerável presença da vegetação 
ombrófila densa, que atuava, entre outros fatores, na mitigação dos picos das enchentes.  
 
Atualmente o uso do solo da região de interesse está voltado em grande monta para a 
manutenção de pastagens ligadas às atividades pecuárias, em associação à ocorrência 
efêmera e esparsa de fragmentos florestais remanescentes da mata ombrófila densa em 
estágios de regeneração que variam de inicial a médio. 
 
No que condiz ao arcabouço geológico da região, este se conforma por litologias 
associadas ao embasamento cristalino, derivado de intrusões graníticas ácidas a básicas, 
representadas localmente em grande proporção por granitos e gnaisses, em associação 
dispersa a materiais rochosos de origem calcária.  
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Tal arcabouço condiciona - em certa monta - a formação de tipologias pedológicas, 
representadas no médio vale do Itapemirim por solos podzólico vermelho escuro eutrófico, 
brunizém avermelhado distrófico e neosololitólico. Na porção de baixo curso observa-se a 
ocorrência mais marcante do latossolo vermelho amarelo álico, associado aos aluviais 
distróficos, sendo este último em menor proporção e estritos a fundos de vales (Ministério 
das Minas e Energia, 1983). 
 
Em conjunção a tais estruturas geopedológicas, observa-se certa conformação 
geomorfológica regional caracterizada pela presença de feições com tipologia de “meia-
laranja” ou policonvexa, acompanhadas comumente por anfiteatros (hollow’s) de 
geometria policôncava a côncavo-retilíneo nos terços médios e baixos das vertentes, 
características da grande região geomorfológica na qual se inserem as áreas em estudo, 
ou seja, nos Patamares Escalonados do Sul Capixaba (Ministério das Minas e Energia, 
1983), o que denota certa homogeneidade aos aspectos geoambientais. As Figuras 2.4-2 
e 2.4-3 ilustram estas feições dominantes na microrregião selecionada. 
 

 
 

Figuras 2.4-2 e 2.4-3 : Morfologia regional típica caracterizada pela configuração de relevo em formas de “meia-
laranja” ou policonvexas sustentando extensas pastagens. Apresenta-se ainda a associação marcante de 

morros e colinas arredondadas associadas a vales e anfiteatros abertos. 
 
 
Esses relevos arredondados, com formas de “meia-laranja”, são suportados pelas rochas 
gnáissicas e graníticas ainda pouco alteradas. Quanto aos vales, predominam formas 
mais abertas quando confrontados com a altura das elevações circundantes, de fundo 
chato, em forma de “U”, e geralmente com suscetibilidade ao encharcamento, em 
decorrência da presença de afloramentos rochosos em subsuperfície que tendem a 
dificultar a drenagem através do solo. 
 
Ainda que predomine este tipo de morfologia na microrregião selecionada, ocorrem 
também, localmente, áreas mais íngremes com relevo variando de montanhoso a 
escarpado, com extensos afloramentos de rochas nuas, já caracterizando áreas 
totalmente impróprias para os objetivos de implantação de uma Central de Tratamento de 
Resíduos. Essas áreas, embora presentes na microrregião de interesse selecionada, 
foram descartadas e sequer visitadas.  
 
A despeito desta homogeneidade fisiográfica da região, foi possível, como se verá a 
seguir, a identificação de áreas que, embora similares, possuem sutis e importantes 
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diferenças entre si, sobretudo quando foram avaliadas em relação às suas características 
mais específicas, confrontando-as com as exigências mínimas para implantação de 
aterros de resíduos. Essas exigências mínimas foram tomadas com base nas Normas 
Técnicas da ABNT para projetos de aterros e nos instrumentos legais que dispõem sobre 
o tema. 
 
Um aspecto neste estudo de alternativas locacionais para a CTR Terramar que foi 
considerado de grande importância para o empreendedor, assim como para segmentos 
específicos da região de interesse, foi a presença de recursos minerais, em exploração ou 
não, nas áreas a serem selecionadas, uma vez que a região se apresenta com grande 
concentração de jazidas de bens minerais de uso na construção civil, como mármores e 
granitos, além da ocorrência de calcário na região.  
 
Esta situação, que demonstra a importância histórica e atual da exploração mineral na 
região de Cachoeiro de Itapemirim, pode ser comprovada pelo grande número de 
requerimentos de pesquisa mineral e de requerimentos de lavra existentes, conforme se 
apresentará para cada área inspecionada.  

 
 

♦ HISTÓRICO DA BUSCA DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS - CTR 

 
A partir de definida a macrorregião localizada no entorno da sede municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim como aquela de interesse para implantação da Central de Tratamento de 
Resíduos (CTR Terramar), aprofundaram-se os contatos visando à identificação de áreas 
disponíveis nesta região que pudessem atender aos critérios e parâmetros estabelecidos 
como necessários por parte do empreendedor. 
 
A busca dessa área tinha como objetivo a sua aquisição, uma vez que se entende, como 
imperativo neste processo, que o empreendedor detenha a posse definitiva da área, 
evitando-se que durante o processo de licenciamento ela pudesse ser negociada com 
terceiros, ou ainda, que houvesse a desistência da negociação por parte do vendedor. Tais 
situações inviabilizariam os estudos já realizados na área ou que porventura se 
encontrassem em andamento, além de representar perdas de recursos financeiros e de 
tempo para o empreendedor. 
 
 
♦ A METODOLOGIA, OS CRITÉRIOS E OS PARÂMETROS ANALISADOS NAS 

ÁREAS PRÉ-SELECIONADAS 
 
Apresentam-se neste item os critérios e parâmetros utilizados para avaliação das áreas 
selecionadas neste estudo. A seleção desses critérios e parâmetros se norteou 
principalmente pelas Normas ABNT NBR 13.896, NBR 12.235, NBR 11.174 e pela 
Resolução CONAMA 302. Adicionalmente, como se verá na tabela, foram utilizados 
também outros critérios ambientais, além de critérios econômicos e estratégicos do ponto 
de vista empresarial.  
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A Tabela 2.4-1, a seguir, apresenta os critérios e os parâmetros comparativos que foram 
utilizados no processo de avaliação e seleção da área para a implantação da Central de 
Resíduos da Terramar. O item a seguir apresenta as áreas inspecionadas e nas quais 
foram aplicados os critérios e parâmetros desta tabela. 
 
Tabela 2.4-1: Critérios e parâmetros para avaliação das áreas. 

 

ITEM CRITÉRIOS PARÂMETROS COMPARATIVOS 
1 Distância das fontes geradoras de resíduos Distância Viável: < ou = a 20 Km 
2 Condições de vias de acesso e de tráfego Excelente, Ótima, Boa, Regular ou Ruim 
3 Distância de núcleos populacionais Distância mínima > que 500 m 
4 Topografia/Clinografia do Terreno > que 1% e < do que 30% 

5 Disponibilidade e favorabilidade de 
comercialização de terras Sim ou Não 

6 Custo das terras Valor por hectare, comparativamente 
7 Disponibilidade de solo para recobrimento Sim ou Não 
8 Coeficiente de permeabilidade do substrato Inferior a 10-6 cm/s podendo atingir 10-4 
9 Distância mínima de recursos hídricos > que 200 m 

10 Profundidade do Lençol Freático Zona não saturada > que 3 m podendo atingir 
1,5m 

11 Tamanho da área para vida útil mínima e 
extensão superficial mínima > ou = a 10 anos e > ou = a 30 hectares 

12 Áreas próximas a aeroportos Sim ou Não 
13 Tipo de Vegetação  na área Arbórea, Arbustiva ou Herbácea 
14 Distância mínima de  rodovias > ou = a 50 m 
15 Existência de equipamentos públicos Sim ou Não 
16 Morfodinâmica (processos erosivos) Sim ou Não 
17 Conflito com atividade de mineração Sim ou Não 
18 Outros conflitos com o uso pretendido Sim ou Não 

19 Existência e tipologia de anfiteatros naturais 
adequados a aterros de encosta Sim ou Não 

20 Existência e tipologia de estruturas adequadas 
a aterros de vale Sim ou Não 

 
 
Para a avaliação dos 20 critérios e parâmetros estabelecidos, a metodologia adotada 
estabeleceu um sistema de pontuação conforme o nível e a condição de favorabilidade e 
adequabilidade de implantação da Central de Tratamento de Resíduos diante de cada 
critério, ressaltando que estes foram avaliados individualmente. A Tabela 2.4-2, a seguir, 
indica os pontos correspondentes a cada condição de favorabilidade do critério avaliado. 
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Tabela 2.4-2: Condições de favorabilidade e pontuação a ser aplicada a cada critério. 
 

PONTUAÇÃO A SER APLICADA AO CRITÉRIO EM 
AVALIAÇÃO CONDIÇÃO DE FAVORABILIDADE 

1 Ponto Condição Desfavorável 
2 Pontos Condição Pouco Favorável 
3 Pontos Condição Parcialmente Favorável 
4 Pontos Condição Favorável 
5 Pontos Condição Muito Favorável 

 
 
A escolha da área mais apropriada à implantação da Central de Tratamento de Resíduos 
Terramar ocorreu mediante a obtenção do maior valor após a somatória da pontuação 
individual para cada critério, considerando-se cada uma das áreas pré-selecionadas. Este 
maior valor de pontuação corresponde à melhor condição de favorabilidade segundo a 
metodologia adotada. 
 
Ressalta-se que não houve nenhum sistema de ponderação entre os critérios utilizados, 
de forma que cada critério teve um valor com peso igual aos demais.  
 
Ainda em relação à metodologia desenvolvida para a aplicação dos critérios e parâmetros 
na avaliação e seleção da área mais apropriada à implantação da Central de Tratamento 
de Resíduos Terramar, ela abarcou os seguintes procedimentos: 
 
 Escolha de áreas em potencial para a implantação do empreendimento utilizando-se de 

imagens de sensores remotos e fotos aéreas. 
 
 Visita a campo, acompanhado de corretores de imóveis e de pessoal técnico para 

inspeção e checagem das áreas. 
 
 Organização das áreas em tabelas contendo os critérios e parâmetros utilizados em 

associação aos dados levantados. 
 
 Comparação e validação das informações e dados levantados em gabinete e em 

campo no intuito de atendimento das exigências técnicas e legais. 
 
 Seleção e indicação da área escolhida e apresentação de relatório final com as opções, 

situação de cada uma das escolhas, devidamente argumentadas e justificadas. 
 
 
♦ AS ÁREAS PRÉ-SELECIONADAS E VISTORIADAS 
 
Apresentam-se neste item as três principais áreas vistoriadas na microrregião de 
interesse, destacando que estas atenderam de imediato ao critério de disponibilidade e 
favorabilidade de comercialização, uma vez que, do ponto de vista do empreendedor, 
somente áreas disponíveis ou suscetíveis à venda deveriam ser consideradas para a 
implantação da CTR Terramar. 
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As três áreas consideradas como alternativas locacionais neste estudo receberam 
denominações informais conforme a seguir: 
 
 Área 1: Fazenda Boa Vista; 
 Área 2: Fazenda Córrego Alto; e 
 Área 3: Fazenda Córrego do Ouro. 

 
A Figura 2.4-4 apresenta uma fotografia aérea indicando a localização das três áreas 
selecionadas e uma série de imagens fotográficas mostrando detalhes de cada uma 
dessas áreas. 
 
Apresenta-se a seguir uma caracterização fisiográfica preliminar dessas áreas 
previamente selecionadas e vistoriadas. Cabe observar que diversas outras áreas foram 
oferecidas pelos corretores e visitadas pelo empreendedor, contudo, todas elas de baixo 
interesse para os objetivos de instalação de uma CTR.  
 
 
♦ CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA DAS FAZENDAS BOA VISTA E CÓRREGO 

ALTO 
 
A caracterização fisiográfica das áreas da Fazenda Boa Vista e da Fazenda Córrego Alto 
pode ser realizada em conjunto, uma vez que estas se encontram sob um mesmo domínio 
bioclimático, litoestrutural e morfológico. Tal fato denota condições geoambientais bastante 
similares entre si, que, entretanto, apresentam algumas particularidades em relação aos 
aspectos socioeconômicos e de logística, que serão discutidas na comparação entre as 
áreas. 
 
No que condiz aos aspectos litológicos, as duas áreas em questão estão localizadas sobre 
o embasamento do Grupo Italva, representado pela ocorrência de gnaisses bandados, 
quartizitos, mármores e calcossilicáticas (Ministério das Minas e Energia, op cit), que em 
associação às características climáticas e hidrológicas das áreas se conformam pela 
ocorrência de solos do tipo podzólico vermelho escuro e vermelho amarelado em 
conjunção ao brunizém avermelhado, e a solos litólicos ou neossolo litólico, sendo este 
último bem representativo nos terços médio e baixo das vertentes. 
 
O relevo associado se apresenta moderadamente dissecado e com valores clinográficos 
(declividade) médios a acentuados, ou seja, entre e 20º e 45º, apresentado topos 
convexos e vertentes convexo-retilíneas e sopés côncavos, cotejados por hollow’s 
(anfiteatros) côncavo-retilíneos, mormente pouco desenvolvidos e geometricamente 
abertos (imaturos). Os solos mais rasos ou com horizonte subsuperficial pouco permeável 
tendem a imprimir maior densidade de drenagem no ambiente, dado que a água não 
encontra condições de infiltrar-se, podendo esses solos, quando expostos, serem mais 
suscetíveis à erosão. 
 
Os usos do solo voltados essencialmente ao desenvolvimento e à manutenção da 
pecuária bovina e do cultivo do café estão associados à ocorrência majoritária de espécies 
herbáceas e arbustivas, interrompidas por fragmentos florestais remanescentes da Mata 
Atlântica (floresta ombrófila densa) em estágios inicial a médio de regeneração. Estas são 
recorrentes aos topos de morros com consideráveis valores altimétricos e clinográficos e 
nos terços alto e médio das encostas, estando comumente próximos às cabeceiras e 
ombreiras dos anfiteatros. 



256000

256000

263000

263000

270000

270000

277000

277000

284000

284000

291000

291000

298000

298000

76
72

00
0

76
72

00
0

76
79

00
0

76
79

00
0

76
86

00
0

76
86

00
0

76
93

00
0

76
93

00
0

77
00

00
0

77
00

00
0

77
07

00
0

77
07

00
0

77
14

00
0

77
14

00
0

LOCALIZAÇÃO

Fazenda Córrego do Ouro_03

Fazenda Córrego do Ouro_06

Fazenda Córrego do Ouro_05

Fazenda Córrego do Ouro_04

Fazenda Córrego do Ouro_02

Fazenda Córrego do Ouro_01

Fazenda Boa Vista_01Fazenda Boa Vista_02Fazenda Boa Vista_03Fazenda Boa Vista_04Fazenda Boa Vista_05

Fazenda Boa Vista_06

Fazenda Córrego Alto_01

Fazenda Córrego Alto_02

Fazenda Córrego Alto_03

Fazenda Córrego Alto_04

Fazenda Córrego Alto_05 Fazenda Córrego Alto_06

Fazenda Boa Vista

Fazenda Córrego Alto

Cachoeiro de Itapemirim

Fazenda Córrego do Ouro

Legenda
Sede Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Localização das Fazendas: Boa Vista, Córrego Alto
e Córrego do Ouro
Raio de 15km Partindo da Sede Municipal 
de Cachoeiro de Itapemirim

FIGURA 2.4-4 MAPA DE ALTERNATIVAS 
LOCACIONAIS PARA A CENTRAL DE
TRATAMENTO DE RESÍDUOS TERRAMAR

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CTR TERRAMAR

FONTE DE DADOS:
Levantamento de Campo, 2009

DADOS CARTOGRÁFICOS: Coordenadas UTM
Datum WGS84
MC -39°W

ESCALA GRÁFICA: DATA:

FEV/2009

PROJETO:

ESCALA NUMÉRICA: 1:80.000
Km1 0 1 2



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

RT 642/08 
Fevereiro/09 

16/85 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
de Implantação da Central de Tratamento 

de Resíduos - Terramar
Rev. 00

 

Do ponto de vista da presença de recursos minerais, as duas áreas também refletem uma 
busca intensa por áreas mineralizadas em diversos bens minerais, sobretudo em 
mármores e granitos para fins de revestimento na construção civil, destacando-se ainda a 
busca de calcário para uso industrial ou metalúrgico e granitos e gnaisses para brita.  
 
As Figuras 2.4-5 e 2.4-6 apresentam uma região com 3 km de raio no entorno das 
Fazendas Boa Vista e Córrego Alto, respectivamente, nas quais se observa que o grande 
número de requerimentos de pesquisa mineral junto ao Departamento Nacional de 
Pesquisa Mineral (DNPM) praticamente recobre toda a área no entorno destas 
propriedades, inclusive as próprias áreas em avaliação. 
 
  
♦ CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA DA FAZENDA CÓRREGO DO OURO 
 
Mesmo apresentando-se dentro de um contexto bioclimatológico semelhante às áreas 
acima analisadas, a Fazenda Córrego do Ouro se conforma sobre condições 
litoestruturais, geopedológicas, geomorfológicas e hidrológicas sutilmente distintas em 
relação às primeiras, o que denota, do ponto de visto geoecológico e das atividades  
morfodinâmicas atuantes, a recorrência de aspectos ambientais mais positivos em relação 
aos objetivos aos quais se destinam as respectivas áreas.  
 
Assim, destacam-se as condições climáticas e geopedomorfológicas como essenciais em 
tal diferenciação, fato que nesse trecho da bacia do Itapemirim imperam características 
distintas do ponto de vista hidrológico e morfogenético em relação às demais áreas, 
denotando formas e processos dinâmicos diferenciados do ponto de vista geoambiental, 
como a menor suscetibilidade à erosão dos solos e menores valores clinográficos das 
vertentes.  
 
Corrobora tais argumentações a subtração dos valores médios anuais de precipitação a 
jusante da bacia, onde nas porções média e baixa observam-se valores pluviométricos 
entre 1000 e 900 mm anuais, que decrescem em direção à sua foz. Este fato se 
consubstancia na ocorrência de um clima “mais seco” em relação às demais áreas a 
montante, assim como uma menor atividade dos processos morfodinâmicos derivados 
comumente por condicionantes geo-hidrológicas e cinético-potenciais. 
 
As litologias predominantes na região onde se encontra a Fazenda Córrego do Ouro 
correspondem a granitos e gnaisses intercalados comumente por lentes de quartizitos, 
derivadas do Complexo Paraíba do Sul (Ministério das Minas e Energia, op.cit).  
 
 Corresponde à região de topografia mais suave, caracterizada regionalmente pela 
geometria de “meia-laranja”, ou feições policonvexas, que estão associadas à ocorrência 
marcante de hollow’s (anfiteatros) de geometria policôncava, predominantemente 
fechados.   
 
Os valores clinográficos variam entre 25º e 10º em associação a cotas altimétricas mais 
baixas e denotam formas de vertentes mais suaves com espessa cobertura pedológica 
nos terços médio a baixo das vertentes, contribuindo para conformação de anfiteatros mais 
encaixados ou “maturos” do ponto de vista morfológico, quando comparados àqueles 
presentes nas demais áreas em análise.  
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Tais características podem ser correlacionadas ao predomínio para a área em questão de 
tipologia de solo apresentando horizontes A e B com textura argilosa média, o que denota 
maior resistência à erosão e à desagregação mecânica provenientes dos fluxos hídricos 
subterrâneos e superficiais. 
 
Devido ao uso do solo direcionado à atividade cafeeira no passado e atualmente à 
pecuária bovina extensiva, predomina na referida área a presença de vegetação de 
estratos essencialmente herbáceos e arbustivos, ocupando, respectivamente, de forma 
preponderante, os terços médios e baixos das encostas. A tipologia de porte arbóreo não 
ocorre dentro dos limites da Fazenda, sendo esta apenas localizada por pequenos 
fragmentos de mata ombrófila densa em estágio inicial a médio de regeneração, situados, 
mormente, nas áreas limítrofes à propriedade em questão e distantes dos pontos 
suscetíveis/possíveis ao acolhimento dos resíduos (anfiteatros). 
 
A Figura 2.4-7 apresenta a região com 3 km de raio no entorno da Fazenda Córrego do 
Ouro na qual se observa a existência de algumas áreas com requerimentos de pesquisa 
mineral junto ao Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM), contudo, na 
propriedade em si e em seu entorno imediato não se observa nenhuma área requerida. 
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♦ COMPARAÇÃO ENTRE AS ÁREAS E SELEÇÃO DA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO 
DA CTR 

 
Apresenta-se neste item uma planilha comparativa entre as três áreas selecionadas, 
adotando-se os critérios e parâmetros previamente estabelecidos, conforme apresentado 
anteriormente. Esta comparação tem como objetivo indicar a melhor área, entre as três 
pré-selecionadas, para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos da Terramar. 
Cabe ressaltar que as notas foram comparativas entre as três áreas consideradas neste 
estudo. 
 
Tabela 2.4-3: Avaliação das áreas segundo os critérios e parâmetros definidos. 

 

ITEM DE 
AVALIAÇÃO 

CRITÉRIO 
CONSIDERADO 
NA AVALIAÇÃO 

FAZENDA 
BOA VISTA 

FAZENDA 
CÓRREGO ALTO 

FAZENDA 
CÓRREGO DO OURO 

1 Distância das 
fontes geradoras 

22 km de Cachoeiro 
Condição Favorável 

(4) 

16 km de Cachoeiro 
Condição Muito Favorável 

(5) 

16 km de Cachoeiro 
Condição Muito Favorável 

(5) 

2 
Condições de vias de 

acesso 
e de tráfego 

Acesso por asfalto com 1 km 
de vias de terra em boas 

condições de tráfego. 
Condição muito Favorável 

(5) 

Acesso por asfalto com 6 km 
de vias de terra em más 

condições de tráfego. 
Condição Parcialmente 

Favorável 
(3) 

Acesso por asfalto com 5 km 
de vias de terra em boas 

condições de tráfego. 
Condição Favorável 

(4) 

3 Distância de 
núcleos populacionais 

15 casas do Patrimônio de 
Capoeirinha a 2 km. 

Condição Parcialmente 
Favorável 

(3) 

Cerca de 20 famílias 
residentes na propriedade. 
Condição Pouco Favorável 

(2) 

1 família residente no 
entorno da propriedade e 1 
no interior da propriedade. 

Condição Favorável 
(4) 

4 Topografia/Clinografia 
do Terreno 

Topografia com morros 
baixos em meia-laranja e 

vales abertos e rasos. 
Condição Favorável 

(4) 

Topografia com morros altos, 
menos arredondados, e vales 

abertos e rasos. 
Condição Parcialmente 

Favorável 
(3) 

Topografia com morros altos 
em meia-laranja e vales 

semiabertos e rasos. 
Condição Muito Favorável 

(5) 

5 
Disponibilidade e 
favorabilidade de 

comercialização de terras 

Área disponível para venda. 
Condição Muito Favorável 

(5) 

Área disponível para venda. 
Condição Muito Favorável 

(5) 

Área disponível para venda.
Condição Muito Favorável 

(5) 

6 Preço das Terras 

Preço por hectare mais 
elevado entre as três áreas 

avaliadas. 
Condição Parcialmente 

Favorável 
(3) 

Preço por hectare mais baixo 
entre as três áreas 

avaliadas. 
Condição Muito Favorável 

(5) 

Preço por hectare com valor 
intermediário entre as três 

áreas avaliadas. 
Condição Favorável 

(4) 

7 Disponibilidade de solo 
para recobrimento 

Presença de solos nos topos 
e encostas. Condição 

Favorável 
(4) 

Presença de solos nas 
encostas 

Condição Parcialmente 
Favorável 

(3) 

Presença de solos nos topos 
e encostas. Condição 

Favorável 
(4) 

8 
Coeficiente de 

permeabilidade do 
substrato 

Solo derivado de rochas ricas 
em quartzo e silicatos que 

definem solos areno-
argilosos. Situação não 
confirmada por análises 

químicas. Condição 
Favorável 

(4) 

Solo derivado de rochas ricas 
em quartzo e silicatos que 

definem solos areno-
argilosos. Situação não 
confirmada por análises 

químicas. Condição 
Favorável 

(4) 

Solo derivado de gnaisses 
ricos em biotitas, que 

definem elevados teores de 
argila aos solos. Situação 
confirmada por análises 

físicas. 
Condição Muito Favorável 

(5) 

9 Distância mínima 
de recursos hídricos 

Propriedade cortada por 
recursos hídricos a 

distâncias variáveis de 
futuras células de resíduos. 

Condição Parcialmente 
Favorável 

(3) 

Propriedade cortada por 
recursos hídricos a 

distâncias variáveis de 
futuras células de resíduos. 

Condição Parcialmente 
Favorável 

(3) 

Propriedade cortada por 
recursos hídricos a 

distâncias variáveis de 
futuras células de resíduos. 

Condição Parcialmente 
Favorável 

(3) 
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Tabela 2.4-3: Avaliação das áreas segundo os critérios e parâmetros definidos. 
Continuação 

 

ITEM DE 
AVALIAÇÃO 

CRITÉRIO 
CONSIDERADO 
NA AVALIAÇÃO 

FAZENDA 
BOA VISTA 

FAZENDA 
CÓRREGO ALTO 

FAZENDA 
CÓRREGO DO OURO 

10 Profundidade do 
Lençol Freático 

Lençol freático com 
profundidade superior a 3 

metros nas encostas e nos 
topos de morros, e 

subaflorante nas partes mais 
baixas. 

Situação não confirmada por 
perfurações. 

Condição Parcialmente 
Favorável 

(3) 

Provável inexistência de 
lençol freático nas encostas e 

nos topos de morros, com 
presença de lençol 

subaflorante nas partes mais 
baixas. 

Situação não confirmada por 
perfurações. 

Condição Favorável 
(4) 

Inexistência de lençol freático 
nas encostas e nos topos de 

morros, com presença de 
lençol subaflorante nas 

partes mais baixas. 
Situação confirmada por 

perfurações. 
Condição Favorável 

(4) 

11 

Tamanho da área 
para vida útil mínima e 

extensão 
superficial mínima 

Área com dimensões 
satisfatórias. 

Condição Muito Favorável 
(5) 

Área com dimensões 
satisfatórias. 

Condição Muito Favorável 
(5) 

Área com dimensões 
satisfatórias. 

Condição Muito Favorável 
(5) 

12 Distância de 
aeroportos 

Área muito distante de 
aeroportos. 

Condição Muito Favorável 
(5) 

Área muito distante de 
aeroportos. 

Condição Muito Favorável 
(5) 

Área muito distante de 
aeroportos. 

Condição Muito Favorável 
(5) 

13 Tipo de Vegetação 
na área 

Predomínio de pastagens 
nos locais dos anfiteatros 

para instalação de células de 
resíduos. 

Presença de vegetação de 
porte arbóreo na 

propriedade. 
Condição Favorável 

(4) 

Predomínio de pastagens 
nos locais dos anfiteatros 

para instalação de células de 
resíduos. 

Presença de vegetação de 
porte arbóreo na 

propriedade. 
Condição Favorável 

(4) 

Predomínio de pastagens 
nos locais dos anfiteatros 

para instalação de células de 
resíduos. 

Presença de vegetação de 
porte arbóreo em 

propriedades vizinhas. 
Condição Favorável 

(4) 

14 Distância mínima 
de rodovias 

Área com distância superior 
a 50 metros de rodovias. 

Condição Muito Favorável 
(5) 

Área com distância superior 
a 50 metros de rodovias. 

Condição Muito Favorável 
(5) 

Área com distância superior 
a 50 metros de rodovias. 

Condição Muito Favorável 
(5) 

15 Existência de 
equipamentos públicos 

Presença de linha de 
transmissão na borda da 

propriedade. 
Condição Favorável 

(4) 

Presença de linha de 
transmissão de baixa tensão 
no interior da propriedade. 

Condição Favorável 
(4) 

Presença de linha de 
transmissão de baixa tensão 
no interior da propriedade. 

Condição Favorável 
(4) 

16 Morfodinâmica 
(processos erosivos) 

Área com média 
suscetibilidade a erosão. 
Condição Parcialmente 

Favorável 
(3) 

Área com média 
suscetibilidade a erosão. 
Condição Parcialmente 

Favorável 
(3) 

Área com média 
suscetibilidade a erosão. 
Condição Parcialmente 

Favorável 
(3) 

17 Conflito com 
atividade de mineração 

Área totalmente ocupada por 
requerimentos minerais. 
Condição Desfavorável 

(1) 

Área totalmente ocupada por 
requerimentos minerais. 
Condição Desfavorável 

(1) 

Área sem ocupação por 
requerimentos minerais. 

Condição Muito Favorável 
(5) 

18 Outros conflitos 
com o uso pretendido 

Não foram identificados 
outros potenciais conflitos de 

uso com a CTR. 
Condição Favorável 

(4) 

Não foram identificados 
outros potenciais conflitos de 

uso com a CTR. 
Condição Favorável 

(4) 

Não foram identificados 
outros potenciais conflitos de 

uso com a CTR. 
Condição Favorável 

(4) 

19 

Existência e tipologia de 
anfiteatros naturais 

adequados a aterros de 
encosta 

Anfiteatros pequenos e sem 
fechamento de fundo. 

Condição Parcialmente 
Favorável 

(3) 

Anfiteatros muito altos e 
pouco profundos. 

Condição Parcialmente 
Favorável 

(3) 

Anfiteatros com morfologia 
adequada e com tamanhos 

satisfatórios 
Condição Muito Favorável 

(5) 

20 
Existência e tipologia de 
estruturas adequadas a 

aterros de vale 

Vales muito abertos e 
presença de córrego com 
volume razoável de água. 

Condição Parcialmente 
Favorável 

(3) 

Vales com formas abertas e 
curvadas e presença de 

córrego e barragens. 
Condição Pouco Favorável 

(2) 

Vale mais encaixado nas 
duas laterais, com presença 
de drenagem intermitente. 

Condição Favorável 
(4) 

 TOTAL DA PONTUAÇÃO 
POR PROPRIEDADE 75 73 87 
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Com base nos resultados das somatórias dos pontos atribuídos a cada área, observa-se 
que aquela correspondente à Fazenda Córrego do Ouro obteve o maior número de pontos, 
o que, segundo a metodologia adotada, corresponde à área com maior favorabilidade para 
implantação da Central de Tratamento de Resíduos Terramar. Neste sentido, esta área 
será aquela considerada no presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para 
implantação do empreendimento. 
 
 
2.5 OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO E JUSTIFICATIVAS 

SOCIOECONÔMICAS, TÉCNICAS E AMBIENTAIS PARA O 
EMPREENDIMENTO CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS – 
CTR TERRAMAR 

 
Apresentam-se neste item as principais justificativas socioeconômicas, técnicas e 
ambientais para a implantação do empreendimento em questão. Deve-se mais uma vez 
ressaltar que o interesse do empreendedor não é para a implantação de um aterro 
sanitário isolado, mas sim para uma Central de Tratamento de Resíduos completa, a qual 
deverá contar com diversas instalações, destacando-se aquelas relacionadas a seguir: 
 
 3 Aterros Sanitários de Resíduos Domiciliares com codisposição de Resíduos 

Industriais Classe 2 para uma demanda de 500t/dia. 
 

 Aterro de Resíduos Industriais Classe 1 para uma demanda de 50t/dia. 
 

 Leito de Secagem para Resíduos Classe 1 para uma demanda de 200t/dia. 
 

 Leito de Secagem para Resíduos Classe 2 para uma demanda de 200t/dia. 
 

 Tanque de Estocagem de Efluentes e Percolados para uma demanda de 20m3. 
 

 Unidade de Tratamento Térmico de Resíduos de Saúde para uma demanda de 50t/dia.  
 

 Futura Unidade de Tratamento de Chorume dos Efluentes gerados na Central. 
 

 Futura Unidade de Tratamento de Resíduos Industriais Classe I por Solidificação para 
uma capacidade de 10t/dia. 

 

 Futura Unidade de Tratamento de Resíduos Industriais Classe I, por Blendagem para 
posterior queima em fornos de cimenteiras, para uma capacidade de 10 t/dia. 

 

 Futura agregação de Unidade de Incineração de Resíduos Industriais Classe 1 para 
100t/dia. 

 
Além das unidades relacionadas anteriormente, a CTR Terramar contará, também, com as 
seguintes unidades de apoio: 
 
 Recepção e Balança; 

 

 Unidade para amostragem dos resíduos recebidos; 
 

 Laboratório; 
 

 Escritório Administrativo; 
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 Vestiário e Lavanderia; 
 

 Refeitório; 
 

 Centro de Educação Ambiental; 
 

 Galpão para Estoque Provisório de Resíduos Industriais; 
 

 Unidade de Tratamento de Percolados; 
 

 Escritório Técnico-Administrativo; 
 

 Escritório técnico-administrativo para centralizar as operações de tratamento e destino 
final dos resíduos recebidos, contendo recepção, sala administrativa, sala técnica, sala 
de arquivo técnico, sanitários masculino e feminino, e copa.  

 
Como uma das principais justificativas socioeconômicas para este tipo de 
empreendimento cita-se a redução dos lixões que se disseminaram por quase todas as 
periferias das cidades brasileiras ao longo das últimas décadas. O fim desses lixões irá 
contribuir para a melhoria de alguns problemas de saúde na população que muitas vezes 
realiza a cata de restos de resíduos diversos nesses locais. Registra-se ainda que esses 
locais geralmente constituem focos de proliferação de animais que contribuem para a 
disseminação de vários tipos de doenças relacionadas à saúde pública. 
 
Dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (PNSB/IBGE) mostram que, em 2000, cerca de 59% dos 
municípios utilizavam os lixões para a disposição final dos resíduos gerados, enquanto 
somente 12,9% utilizavam aterros sanitários (o restante adotava outras formas, corretas ou 
incorretas). O problema é mais grave em municípios com pequenas populações. 
 
No Espírito Santo somente 26 municípios vêm atuando dentro dos padrões 
recomendados, destinando esse material a três aterros sanitários ambientalmente 
licenciados, todos privados, localizados nos municípios de Aracruz, Cariacica e Vila Velha.  
Os demais 52 municípios do estado dispõem seus resíduos nos 102 lixões espalhados 
pelo estado. 
 
Outra importante justificativa socioeconômica deste empreendimento da Terramar diz 
respeito à geração, de forma permanente, de algumas dezenas de postos de trabalho 
vinculados diretamente à operação das unidades e instalações da Central de Tratamento 
de Resíduos relacionadas anteriormente. Da mesma forma, a implantação de todas as 
unidades previstas irá gerar, de forma temporária, outras dezenas de postos de trabalho. 
 
Considerando-se ainda o grande porte da CTR proposta, ocorrerá também a oferta de 
alguns postos de trabalho indiretos, sobretudo aqueles relacionados à prestação de 
serviços para as atividades fins da CTR, a exemplo de manutenção externa de 
equipamentos, fornecimento de alimentação e vigilância, entre outras. 
 
Da mesma forma, os elevados investimentos empresariais na implantação da CTR 
Terramar irão gerar impostos sobre serviços (ISS) para o município de Itapemirim, 
referentes aos contratos de prestação de serviços com empresas de engenharia para as 
diversas obras civis de implantação da CTR.  
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Esta contratação de serviços e de mão-de-obra nas fases de implantação e operação da 
Central de Tratamento de Resíduos envolve recursos financeiros significativos, capazes, 
senão de promover a dinamização da renda na localidade onde se insere, de pelo menos 
gerar renda para um número significativo de trabalhadores. Considera-se que parte desses 
postos de trabalho será preenchida por mão-de-obra local, ocasionando um aumento na 
capacitação e qualificação de profissionais no setor de resíduos sólidos. Estas são, sem 
dúvida, grandes contribuições sociais do empreendimento. 
 
Com a criação da Central de Tratamento de Resíduos Terramar no município de 
Itapemirim, não mais será necessário o transporte de resíduos até os aterros da empresa 
CTRVV, em Vila Velha, o que irá representar redução dos gastos com transporte e, 
consequentemente, economia de recursos públicos para os cofres municipais de alguns 
municípios da região sul do estado, com destaque para Cachoeiro de Itapemirim. 
 
Como justificativas técnicas para implantação da CTR Terramar, deve-se registrar que o 
aterro sanitário é uma das técnicas mais seguras e econômicas para dispor e tratar o lixo 
adequadamente, tornando-se indispensável em qualquer sistema de gerenciamento e 
disposição de resíduos, além de ser o método mais usado no mundo.  
 
Os aterros, ou as CTRs, são projetados para reduzir ao máximo os impactos causados ao 
meio ambiente. As pesquisas tecnológicas e experiências acumuladas na operação dos 
aterros sanitários fizeram deles instalações atuais de tratamento e recuperação de 
energia. 
 
Todavia, antes do início da disposição de resíduos, deve-se proceder ao correto projeto do 
aterro, ou da CTR, e sua construção/implantação adequada, respeitando-se as normas 
técnicas e os instrumentos legais. Para o início de operação, todo aterro deverá contar 
com o seu Manual de Operação. 
 
Existem diversas técnicas e tecnologias para implantação e desenvolvimento de aterros 
sanitários, com opções de células implantadas em vales, em topos ou em encostas, 
optando-se, no caso da CTR Terramar, por células em encostas para os resíduos sólidos 
urbanos e em topos para os resíduos industriais Classe I – Perigosos. 
 
Atualmente verifica-se uma tendência de aumento no percentual de resíduos corretamente 
dispostos em aterros ou CTRs devidamente licenciados, tanto para os resíduos urbanos, 
gerados pela população residente nas cidades, como dos resíduos industriais, gerados 
pela atividade industrial. Contribuem diretamente para tal tendência as exigências legais, 
associando-se ainda as exigências da sociedade, além do interesse da iniciativa privada 
na participação deste tipo de empreendimento, fazendo com que se tornasse uma rotina 
em todo o Brasil a implantação e operação de células de resíduos urbanos e industriais. 
 
Por fim, em relação às justificativas ambientais, a criação da CTR Terramar, conforme 
citado anteriormente, irá representar o fim dos pequenos lixões que surgiram na região sul 
do estado ao longo das últimas décadas, abrindo caminho para a recuperação ambiental 
das áreas onde eles estão localizados. 
 
Fato também a ser considerado como justificativa ambiental para o empreendimento, 
notadamente das células para aterros de resíduos sólidos urbanos, refere-se à 
possibilidade de recuperação futura do gás rico em metano a ser produzido no aterro 
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sanitário. Essa recuperação, além de permitir a utilização nos equipamentos do próprio 
aterro de um combustível reconhecidamente menos poluente que os outros derivados de 
fontes não renováveis, evitará ainda a perda deste gás para o ambiente, o que contribuiria 
diretamente para a questão dos problemas de emissão de carbono.  
 
O tratamento correto do chorume a ser gerado nas células de resíduos sólidos urbanos, 
evitando a contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas da região, 
também corresponde a uma justificativa ambiental para a implantação da CTR Terramar. 
 
Outro ponto favorável do ponto de vista ambiental refere-se ao local para instalação da 
CTR, no qual não existe vegetação arbórea, mas sim um amplo predomínio de pastagens, 
o que elimina a necessidade da retirada de cobertura vegetal. 
 
Outro fato relevante refere-se à antecipação de uma estrutura totalmente adequada e 
licenciada para recebimento de qualquer tipologia de resíduo a ser gerado nas futuras 
instalações industriais que se anunciam para a região sul do estado do Espírito Santo, 
compatibilizando a infraestrutura de logística desta região, no que se refere a este tipo de 
equipamento, com o desenvolvimento econômico previsto para ela e garantindo a oferta 
de local para disposição correta dos resíduos a serem gerados.  
 
Deve ainda ser considerado que qualquer instalação para disposição de resíduos, durante 
sua fase de operação, deverá contar com seu Plano de Emergência de forma a que possa 
atender também as eventuais emergências ambientais, além dos programas de 
monitoramento e acompanhamento a serem implantados durante a fase de operação, e 
mesmo após o encerramento das células. 
 
Finalmente, é oportuno registrar que a implantação do empreendimento proporciona, além 
da implantação de Programas de Monitoramento Ambiental, a realização de Projetos 
Ambientais com foco na inclusão social, através do encerramento dos lixões e melhoria da 
qualidade ambiental. 
  
 
2.6 COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO COM OS PLANOS E 

PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PROPOSTOS E/OU EM 
EXECUÇÃO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

 
O empreendimento em questão tem como objetivo o atendimento à região sul do Estado 
do Espírito Santo no que diz respeito ao tratamento e disposição final adequada de 
resíduos sólidos gerados, tanto os de características urbanas quanto os resíduos 
industriais. 
 
Na esfera federal, este empreendimento é totalmente compatível com os programas 
governamentais, uma vez que o gerenciamento dos resíduos sólidos é parte integrante do 
Plano Plurianual do Governo Federal, o Plano Brasil de Todos, através do Programa 
Resíduos Sólidos Urbanos.  
 
O Programa Resíduos Sólidos Urbanos tem atuação voltada para o apoio ao 
desenvolvimento dos processos de gestão, de gerenciamento e de manejo de resíduos 
sólidos urbanos, com vistas a garantir soluções para os problemas ambientais e de saúde 
decorrentes de processos inadequados, com ênfase à inserção de componentes 
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socioeconômicos. O objetivo principal deste programa é aumentar a cobertura e a 
eficiência dos serviços municipais de limpeza urbana na perspectiva da universalização e 
da sustentabilidade dos empreendimentos, com foco na inclusão social, no encerramento 
dos lixões e na qualidade ambiental. 
 
Ainda na esfera federal cita-se a preocupação do Congresso Nacional com relação ao 
adequado gerenciamento dos resíduos sólidos expressa pela proposição do Projeto de 
Lei nº 203/1991 que dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o 
transporte e a destinação final dos resíduos de serviços de saúde e do Projeto de Lei nº 
1.991/2007 que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ambos ainda sem 
aprovação definitiva. 
 
Pela proposta da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Poder Público atuará no 
sentido de estruturar programas indutores e linhas de financiamentos para atender, 
prioritariamente, às iniciativas: 
 
 de prevenção e redução de resíduos sólidos no processo produtivo; 

 

 de desenvolvimento de pesquisas voltadas à prevenção da geração de resíduos 
sólidos e produtos que atendam à proteção ambiental e à saúde humana; 

 

 de infraestrutura física e equipamentos para as organizações produtivas de catadores 
de materiais recicláveis formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, 
reconhecida como tal pelo Poder Público; 

 

 de desenvolvimento de tecnologias aplicadas aos resíduos sólidos;  
 

 de desenvolvimento de projetos consorciados de logística reversa. 
 
No âmbito estadual, a grande importância dada ao gerenciamento adequado dos 
resíduos sólidos levou o governo a incluir o projeto Destinação Final Adequada de 
Resíduos Sólidos Urbanos, denominado “Espírito Santo Sem Lixão”, dentre os 20 
projetos prioritários do governo para implantação até 2010. Registra-se ainda a 
consonância deste projeto com o plano estratégico Espírito Santo 2025, elaborado 
coletivamente pela sociedade civil e governo estadual. 
 
O Espírito Santo sem Lixão tem os seguintes objetivos: 
 
 implantar infraestrutura de destinação final ambientalmente adequada para 100% dos 

resíduos sólidos urbanos gerados no estado; 
 

 acabar com os lixões e recuperar as áreas que foram por eles degradadas; 
 

 gerar ambiente favorável para os municípios investirem em programas de redução e 
do reaproveitamento econômico do lixo (energia, reciclagem, compostagem etc.).  

 
O Estado vai investir cerca de R$ 50 milhões até 2010 na implantação de quatro 
Sistemas de Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). 
 
Um estudo realizado para o desenvolvimento deste projeto classificou o Espírito Santo 
em seis regiões: Metropolitana, Doce Leste, Norte, Doce Oeste, Sul Serrana e Litoral 
Sul (vide Figura 2.6-1). As duas primeiras já contam com aterros sanitários licenciados e 
pertencentes à iniciativa privada. A proposta é atender as outras quatro regiões.  
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FIGURA 2.6-1 DIVISÃO DO ESPÍRITO SANTO
EM  6 REGIÕES 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CTR TERRAMAR
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A divisão foi pautada principalmente pelos seguintes critérios:  
 
 produção de resíduos do conjunto de municípios a partir de 200 toneladas por dia, na 

busca dos benefícios de escala econômica;  
 
 malha viária regional, para que o transporte dos resíduos seja feito apenas por 

estradas pavimentadas; e 
 
 busca da melhor logística com menores custos operacionais.  

 
A gestão e a regulação dos quatro sistemas serão feitas por meio de consórcios públicos 
regionais, formados pelo estado e municípios, de acordo com a Lei Nº 11.107/05, e 
operados, em regime de concessão, por empresas selecionadas por licitações. 
  
Cada sistema de destinação final adequada de resíduos terá um aterro sanitário regional 
licenciado, uma logística de transporte e estações de transbordo regionais onde os 
caminhões compactadores de coleta, vindos de várias cidades, vão transferir os resíduos 
para caminhões de maior capacidade, gerando economia e maior eficiência no transporte 
regional. 
 
O processo vai começar com o controle de procedência, composição e pesagem do lixo. 
Em seguida, os caminhões vão seguir para uma estrutura adequada de transferência dos 
resíduos para os caminhões de maior capacidade, com uma cobertura de lona para evitar 
transtornos durante o transporte até o aterro sanitário.  
 
Os aterros deverão ser projetados para reduzir ao máximo os impactos causados ao meio 
ambiente, devendo ser seguidas as recomendações listadas a seguir: 
 
 Implantação de uma cobertura final de argila para o fechamento dos aterros, com 

plantação de gramíneas para evitar a erosão, garantindo assim proteção ambiental e 
recomposição da estética do local. 

 

 Construção dos aterros em áreas ambientalmente adequadas. 
 

 Impermeabilização com manta sintética para evitar a contaminação das águas 
subterrâneas. 

 

 Implantação de sistemas adequados de drenagem e estação de tratamento de 
chorume. 

 

 Implantação de sistema de coleta de gás natural, devendo ser priorizado o seu 
aproveitamento energético. 

 
Entre os elementos determinantes para a regionalização, cita-se a localização do Aterro 
Sanitário Regional próximo ao centro de massa da geração de resíduos da região e a 
atratividade deste empreendimento para empresas privadas do setor (concessão). 
Observa-se que a CTR Terramar encontra-se bastante próxima dos centros de massa 
das regiões Sul Serrana e Litoral Sul. Desta forma, apresenta-se a seguir o detalhamento 
dessas duas regiões. 
 
A região Sul Serrana é composta por 16 municípios que geram, na sua totalidade, 11.994 
t/mês de resíduos sólidos urbanos. Já a região Litoral Sul é composta por 15 municípios, 
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os quais, em conjunto, têm previsão de gerar 9.613 t/mês de resíduos urbanos. As 
Figuras 2.6-2 e 2.6-3, apresentadas a seguir, mostram a proposição de operacionalização 
destes sistemas. 
 
 

 
 

Figura 2.6-2: Operacionalização do sistema da região Sul Serrana. 
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Figura 2.6-3: Operacionalização do sistema da região Litoral Sul. 
 
 
Pela análise das Figuras 2.6-2 e 2.6-3, pode-se observar que a localização da CTR 
Terramar encontra-se entre os Aterros Sanitários Regionais das duas regiões 
apresentadas. Desta forma, esta CTR encontra-se perfeitamente compatível com a 
operacionalização destes sistemas, podendo ser mantidas as propostas de localização 
das Estações de Transbordo. 
 
Com relação à capacidade instalada, observa-se que para o projeto proposto para a CTR 
Terramar prevê-se a implantação de 3 Aterros Sanitários para disposição de Resíduos 
Domiciliares e Industriais Classe II com uma capacidade total de 2.225.500 toneladas. O 
conjunto das regiões Sul Serrana e Litoral Sul somariam a geração total de 21.607 t/mês, 
equivalentes a 720 t/dias. Assim, trabalhando-se com a estimativa de 300 dias por ano, a 
vida útil dos 3 aterros sanitários da CTR Terramar será de 10,5 anos, dentro dos padrões 
técnicos recomendados pela legislação. 
 
É importante ressaltar que o cálculo de vida útil dos aterros da CTR poderá ser ampliado 
através da implementação de alternativas de projeto como alteamento dos aterros ou 
escolha de outras áreas dentro do terreno da CTR Terramar para implantação de novas 
células. 
 
Cabe ainda ressaltar, como sugestão de alternativa à proposta de regionalização do 
programa Espírito Santo sem Lixão, que pode ser estudada a exclusão do município de 
Guarapari da região Litoral Sul, com o seu remanejamento para a região Metropolitana, 
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uma vez que este município se encontra limítrofe ao município de Vila Velha, onde se 
localiza um aterro sanitário em operação. Neste sentido, endossa este argumento a 
distância deste município da localização proposta para o Aterro Regional, que resultará 
em alto custo de transporte. Com esta transferência, a demanda da CTR Terramar se 
reduziria em 16%, aumentando nesta mesma proporção a vida útil desta central, que 
passaria a 12 anos. 
 
Como vantagens adicionais da utilização da CTR Terramar para atendimento a duas regiões, 
podem-se citar: 
 
 Concentração de área com potencial de impactos ambientais. 

 

 Minimização da necessidade de procura por áreas adequadas à implantação de Central 
de Tratamento de Resíduos. 

 

 Minimização dos custos de implantação e operação relativos à necessidade de quadro 
técnico qualificado (em diversas áreas) e de elaboração de EIA/RIMA para mais de uma 
área.  

 
Com base na análise apresentada, conclui-se que a CTR Terramar está plenamente 
compatível com o programa governamental do estado do Espírito Santo no que diz respeito 
ao gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 
 
Ressalta-se ainda que o objetivo da CTR Terramar é mais amplo que o de um aterro 
sanitário, englobando o atendimento às demandas das indústrias da região sul do estado. 
Desta forma, contribuirá para o atendimento a esta demanda que está sendo prevista pelo 
governo estadual como resultado da previsão do crescimento regional. 
 
 
2.7 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

 ASPECTOS GERAIS 
 
A Central de Tratamento de Resíduos de Terramar compreenderá, quando totalmente 
implantada, as seguintes unidades: 
 

 Aterro Sanitário de Resíduos Domiciliares; 
 

 Aterro de Resíduos Industriais Classe I; 
 

 Aterro de Resíduos Industriais Classe II; 
 

 Leitos de Secagem para Resíduos Classe I e Classe II; 
 

 Tanques de Estocagem de Efluentes e Percolados;  
 

 Unidade de Tratamento Térmico de Resíduos de Saúde;  
 

 Uma Central de Tratamento de Resíduos Industriais Classe I e II constituída por 
Unidades Blendagem de Resíduos Sólidos, de Blendagem de Resíduos Líquidos, e de 
Solidificação; 

 

 Demais Unidades de Apoio, como Balança, Laboratório para Caracterização dos 
Resíduos Recebidos, Escritório de Apoio, Oficina, Refeitório, entre outras. 
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Deve-se destacar que as células sanitárias das Centrais de Tratamento de Resíduos, 
quando projetadas valendo-se de padrões tecnológicos elevados, apresentam-se como a 
opção de disposição de resíduos com o menor custo de implantação, operação e 
manutenção, além de não apresentarem riscos ao meio ambiente. A Figura 2.7-1 
apresenta um esquema geral de um aterro sanitário similar ao que será implantado na 
CTR Terramar. 
 

 
 

Figura 2.7-1: Esquema Geral de um aterro sanitário. 
 
 

 CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS UNIDADES A SEREM IMPLANTADAS NA CTR 
TERRAMAR 

 
 Descrição Geral 

 
No desenvolvimento da concepção geral da Central de Tratamento Terramar a ser 
implantada no município de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo, a CTR TERRAMAR 
deverá se valer da experiência  de seu corpo técnico e de sua projetista no emprego das 
mais modernas tecnologias existentes. 
 
Entre outras tecnologias e procedimentos operacionais de ponta que a TERRAMAR 
pretende agregar na CTR TERRAMAR destacam-se: 
 
− Implantação de sistemas eficientes de drenagem de fundação para evitar problemas de 

subpressão na base dos aterros ocasionados por eventuais afloramentos do lençol 
freático. 
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− Implantação de sistemas de impermeabilização de fundação de suas unidades básicas, 
similares e/ou mais eficientes às principais unidades de destinação e/ou tratamento de 
resíduos brasileiros. 

 

− Emprego de sistemas de lançamento, espalhamento e compactação, visando 
assegurar a maximização de disposição por metro quadrado das áreas dos aterros 
domiciliares e industriais. 

 

− Estudos, implantação e operação de sistemas de tratabilidade de percolados 
considerando diversas tecnologias e processos como, por exemplo, tratamento por 
lodos ativados complementados por tratamentos físico-químicos e nanofiltração, 
evaporação e recirculação de chorume nos próprios aterros sanitários. 

 

− Recobrimentos provisórios e finais eficientes visando reduzir a geração de chorume, 
bem como para aumentar a eficiência de recuperação do biogás, para minimizar 
impactos ambientais desfavoráveis após o seu encerramento. 

 

− Futuro emprego de sistemas de recuperação do biogás dos aterros para consumo 
próprio e /ou para a queima controlada do metano gerado na recomposição dos 
resíduos nos aterros, propiciando com isso a obtenção de certificação de Créditos de 
Carbono. 

 

− Sistemas de monitoramento das diversas unidades visando prevenir acidentes. 
 
O Desenho 027-ATR-CIT-ASD-A1-B011 (Anexo I) apresenta o arranjo geral básico da 
CTR TERRAMAR, a qual agregará as seguintes unidades: 
 
− Três Aterros Sanitários de Resíduos Domiciliares com codisposição de Resíduos 

Industriais Classe II para uma demanda de 500t/dia. 
 

− Aterro de Resíduos Industriais Classe I para uma demanda de 50t/dia. 
 

− Leito de Secagem para Resíduos Classe I para uma demanda de 200t/dia. 
 

− Leito de Secagem para Resíduos Classe II para uma demanda de 200t/dia. 
 

− Tanque de Estocagem de Efluentes e Percolados para uma demanda de 20m3. 
 

− Unidade de Tratamento Térmico de Resíduos de Saúde para uma demanda de 
50t/dia. 

 

− Futura agregação de Unidade de Tratamento de Chorume dos efluentes gerados na 
Central. 

 

− Futura agregação de Unidade de Tratamento de Resíduos Industriais Classe I por 
Solidificação para uma capacidade de 10t/dia. 

 

− Futura agregação de Unidade de Tratamento de Industriais Classe I, por Blendagem 
para posterior queima em fornos de cimenteiras, para uma capacidade de 10 t/dia. 

 

− Futura agregação de Unidade de Incineração de Resíduos Industriais Classe I para 
100t/dia. 

 
Como unidades de apoio, a CTR Terramar contará com: 
 

− Recepção e Balança 
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− Unidade para amostragem dos resíduos recebidos 
 

− Laboratório 
 

− Escritório Administrativo 
 

− Vestiário e Lavanderia 
 

− Refeitório 
 

− Centro de Educação Ambiental 
 

− Galpão para Estoque Provisório de Resíduos Industriais 
 

− Unidade de Tratamento de Percolados. 
 
 

 UNIDADES DE APOIO  
 

Os Desenhos 027-ATR-CIT-ASD-A1-B011, B032 e B036 (Anexo I) apresentam as 
Unidades de Apoio que serão implantadas na CTR TERRAMAR e correspondem à 
recepção, pesagem, armazenamento provisório e análise dos resíduos recebidos. 
 
 
 Recepção e Sistema de Pesagem dos Resíduos Recebidos 

 
Na estrada de acesso à CTR TERRAMAR será implantado um sistema de recepção para 
que seja feita a primeira identificação dos veículos que trarão os resíduos a serem 
tratados e dispostos na central de tratamento. 
 
Esta unidade, apresentada no desenho 027-ATR-CIT-ASD-A1-B032 (Anexo I), contará 
com uma guarita com cancela e balanças. O procedimento de recepção dos veículos 
deverá ser feito por profissionais treinados e especializados para a identificação e 
pesagem dos veículos e verificação da procedência dos resíduos neles contidos. 
 
Também serão instalados nesta unidade sistemas de comunicação por telefone, rádio e 
computadores ligados por fibras óticas ao sistema centralizado de cadastro e identificação 
dos veículos. Nos veículos cadastrados e que tenham acesso sistemático à CTR 
TERRAMAR serão instalados “transponders” para o acionamento automático da cancela 
e registro no sistema de gerenciamento dos resíduos recebidos. 
 
Junto a esta unidade serão instaladas 2 balanças eletrônicas com capacidades unitárias 
de 60t para a pesagem dos veículos tanto na entrada como na sua saída da CTR 
TERRAMAR. Os registros das pesagens serão feitos “on line” no sistema de 
gerenciamento dos resíduos recebidos.  
 
Todos os veículos que forem habilitados a dispor resíduos industriais na CTR 
apresentarão um documento padronizado identificando a procedência dos resíduos 
trazidos a serem obtidos junto à Administração da CTR.  Ao sair da unidade, será 
entregue ao motorista do veículo uma via em “Ticket” comprovante dos dados dos 
resíduos recebidos, contendo, entre outros dados, a chapa do veículo, peso com e sem a 
sua carga, local de origem dos resíduos e número do CADRI associado à carga recebida. 
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 Unidade de Amostragem 
 
A CTR contará com um galpão coberto onde será realizada a amostragem para 
recebimento dos resíduos no aterro. Nesse prédio está instalado um sistema de escadas 
onde o funcionário poderá coletar amostras em vários pontos do caminhão, para o caso 
de resíduos a granel, onde pode ser coletada uma amostra representativa do mesmo. A 
amostragem poderá ser realizada em dois caminhões simultaneamente. Um critério de 
amostragem representativa deverá ser seguido para o caso de “big-bags” e bombonas. O 
sistema de amostragem compreenderá um galpão construído com as seguintes 
dimensões: 12 m de largura x 30 m de comprimento. 
 
 
 Laboratório de Análises 

 
A CTR TERRAMAR contará com um laboratório que realizará os ensaios de 
caracterização (tais como lixiviação e solubilização) e as análises físicas, químicas e 
biológicas necessárias para a definição do tipo de tratamento ou disposição final dos 
resíduos industriais. Poderá, também, realizar as análises de água subterrânea e 
superficial e de líquidos percolados previstos para o monitoramento da CTR. O laboratório 
será localizado no mesmo prédio da administração e refeitório. Este será construído com 
as seguintes dimensões: 12 m de largura x 36 m de comprimento. 
 
 
 Escritório Técnico-Administrativo 

 
A CTR TERRAMAR contará com um escritório técnico-administrativo para centralizar as 
operações de tratamento e destino final dos resíduos recebidos. 
 
Este escritório contará com os seguintes ambientes básicos: 
 

− Recepção 
 

− 1 Sala Administrativa 
 

− 1 Sala Técnica 
 

− 1 Sala de Arquivo Técnico 
 

− Sanitários Masculino e Feminino 
 

− 1 Copa. 
 
Nesta unidade será feita a centralização de todas as atividades da CTR, devendo estar 
interligada a todas as demais unidades por sistemas de computadores e transmissão de 
imagens de vídeo “on line” (“web cam”) conectados por fibra ótica, além de sistemas de 
comunicação por telefone. 
 
 
 Vestiário 

 
Tendo em vista que todos os funcionários que estiverem envolvidos com o manuseio dos 
resíduos e os equipamentos de amostragem, ensaios de laboratório, tratamento e 
disposição dos resíduos e monitoramento ambiental deverão utilizar uniformes específicos 
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da CTR TERRAMAR, será implantado um vestiário masculino e feminino com banheiros e 
armários para a guarda de seus pertences quando das suas estadas nas dependências 
da CTR. 
 
Os uniformes a serem utilizados pelos funcionários serão diariamente encaminhados a 
lavanderias especializadas para esterilização. Em nenhuma hipótese será permitido que 
os funcionários levem os seus uniformes para suas residências, evitando assim que 
roupas de uso interno, eventualmente contaminadas, sejam levadas para fora da CTR 
sem nenhum tipo de controle. 
 
 
 Refeitório 

 
A CTR contará com um refeitório centralizado para servir alimentação aos funcionários 
das diversas unidades concebidas. 
 
Esta unidade deverá estar apta a servir simultaneamente até 50 refeições, as quais 
deverão ser preparadas fora da CTR em empresas especializadas nesse tipo de serviço. 
 
 
 Centro de Educação Ambiental 

 
Visando ao desenvolvimento de um projeto de educação ambiental tanto para os 
funcionários da CTR como também da comunidade do seu entorno, especialmente das 
diversas escolas da área de influência direta e indireta da CTR, será implantado um bloco 
de auditório. 
 
Nesse auditório serão desenvolvidos cursos e palestras relacionadas às principais 
atividades da CTR. Esta unidade deverá contar com todos os recursos audiovisuais 
necessários, como Monitores de Vídeo, TV, Computadores, Data Show, etc. 
 
 
 Viveiro de Mudas 

 
Será implantado um sistema de recuperação ambiental das áreas degradadas, onde está 
prevista a cobertura vegetal do aterro (taludes e plataformas) e sua manutenção com 
replantio de mudas nos locais onde possam eventualmente existir falhas de cobertura 
vegetal. Serão “desenvolvidas” mudas de plantas nativas, rasteiras, dentre outras 
espécies vegetais adequadas à região para serem utilizadas neste “reflorestamento”. 
 
Além disso, o viveiro de mudas poderá ser usado no projeto de educação ambiental, 
permitindo a visitação de alunos e da comunidade em geral. 
 
O Viveiro de Mudas será instalado junto a um dos anfiteatros existentes na área da CTR.  
 

 
 UNIDADES DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS 

 
Na sequência serão apresentadas as premissas tecnológicas utilizadas na concepção das 
Unidades de Tratamento e Disposição de Resíduos. 
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 Unidade de Tratamento de Resíduos Industriais 
 
Resíduos industriais são resíduos em estado sólido ou semissólido originados pelas 
sobras, rejeitos ou refugos dos processamentos industriais. Inclui os lodos das estações 
de tratamento de esgotos e de controle de poluição e os resíduos líquidos que, por suas 
características, não podem ser lançados na rede de esgotos ou em corpos d’água. 
 
Resíduos Classe I são resíduos sólidos ou mistura de resíduos sólidos que, em função de 
suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 
patogenicidade podem apresentar riscos à saúde pública, contribuindo para o aumento de 
mortalidade ou incidência de doenças, e/ou apresentarem efeitos adversos ao meio 
ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada. 
 
Diferentemente dos resíduos sólidos urbanos, o gerenciamento dos resíduos industriais é 
de responsabilidade do gerador. De acordo com a legislação vigente, cabe ao gerador 
acondicionar, armazenar, transportar e promover a sua disposição final adequada, 
havendo muitas indústrias que dispõem de sistemas individualizados de tratamento e 
disposição final de seus resíduos.  
 
A previsão de recebimento de resíduos perigosos pela CTR é de aproximadamente 50 
t/dia.  
 
Esses resíduos serão dispostos da seguinte forma: 
 

− 30 t/dia, com disposição direta no Aterro Industrial Classe I; 
 

− 10 t/dia, encaminhado para Unidade de Solidificação/Estabilização; 
 

− 10 t/dia, encaminhado para Unidade de Blendagem. 
 
 
 Unidade de Armazenamento Provisório 

 
O sistema de armazenamento provisório dos resíduos de origem industrial terá por 
objetivo garantir a estocagem dos resíduos dentro das condições seguras sob o ponto de 
vista técnico e ambiental, especialmente aqueles classificados como Classe I, por um 
determinado período de tempo, enquanto aguardam pela seleção do melhor processo de 
tratamento e/ou disposição, ou até o recebimento de resíduos que a eles serão 
blendados. O depósito de armazenamento temporário é uma alternativa adequada para 
os geradores, pois permite a classificação e estudo de tratabilidade para eles. 
 
Os resíduos que chegam à CTR terão suas características analisadas para comprovação 
de sua qualidade. Os resíduos serão armazenados temporariamente, pois os veículos não 
poderão aguardar a aprovação perante os resultados das análises laboratoriais. Somente 
depois desses resultados analíticos os resíduos serão liberados para tratamento e/ou 
disposição adequada. Na maioria dos casos, deverá ser realizado um estudo prévio 
quanto à possibilidade de esses resíduos serem tratados no CTR TERRAMAR. 
 
Outro objetivo desta unidade será manter os resíduos armazenados no caso de pré-
tratamento, em que há necessidade de um tempo de espera para a formação de um 
estoque que viabilize o seu tratamento na escala que o sistema foi dimensionado. 
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O armazenamento seguro desses resíduos representa um ganho do ponto de vista 
ambiental, pois impede que sua manutenção em locais inadequados possa causar 
acidentes ambientais. Para os empresários geradores desses tipos de resíduos, o seu 
armazenamento em local seguro também representa um ganho, pois não exigirá 
investimentos na adequação de espaços na empresa para esta finalidade. 
 
O galpão foi concebido apresentando estrutura de elementos pré-fabricados de concreto 
armado com cobertura de telhas de fibrocimento e fechamento lateral com paredes de 
alvenaria de blocos de concreto e telhas de fibrocimento, a fim de evitar a entrada de 
chuvas na área útil do galpão. 
 
O piso será impermeabilizado de forma a evitar a contaminação do solo por líquidos 
derramados acidentalmente. Basicamente, o sistema de impermeabilização previsto será 
composto por camadas da seguinte forma e seqüência: 
 
− Camada compactada de argila misturada com bentonita com espessura de 0,40 m 

apresentando permeabilidade inferior a 5. 10-7 cm/s. 
 

− Implantação de geomembrana de PEAD de 1,5 mm de espessura. 
 

− Instalação de uma manta geotêxtil (bidim). 
 

− Camada de areia grossa com 0,40 m de espessura. 
 

− Construção de camada de concreto estrutural com espessura de 0,15 m, com 
inclinação de 0,5 % em direção a uma canaleta central que efetuará a drenagem de 
líquidos derramados acidentalmente no galpão. 

 
Os líquidos oriundos de derrames acidentais poderão ser captados pelas canaletas e 
encaminhados a tanques de armazenagem provisória para posterior encaminhamento à 
unidade de tratamento de percolados da CTR.  
 
A forma de estocagem dos resíduos será definida em função de suas características 
intrínsecas. O estado físico é o primeiro item a ser verificado, pois dele depende o tipo de 
acondicionamento a ser adotado e, conseqüentemente, sua forma de armazenamento. 
 
Os resíduos sólidos podem ser acondicionados de diferentes formas, geralmente em 
tambores metálicos de 200 l, em “big-bags” impermeáveis ou em bombonas plásticas de 
diversos volumes. Nestes casos, podem ser acomodados sobre “pallets”.  
 
Resíduos a granel, ou que não estejam embalados de forma adequada, poderão ser 
destinados às baias de quarentena, as quais possuirão piso impermeabilizado em 
concreto e sistema de drenagem de vazamentos.  
 
Os resíduos líquidos poderão ser armazenados na CTR caso seja necessário o seu 
tratamento (solidificação) para posterior disposição no aterro, devendo, portanto, estar 
acondicionados em embalagens de 200l (tambores metálicos), sendo adotados os 
mesmos cuidados dentro do galpão, no que se refere à segregação e forma de 
armazenamento.  
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 Unidade de Solidificação e Estabilização 
 
A estabilização prevista para ser instalada na CTR TERRAMAR consiste em um estágio 
de pré-tratamento por meio do qual os constituintes perigosos de um resíduo serão 
transformados e mantidos nas suas formas menos solúveis ou tóxicas. Tais 
transformações se darão por meio de reações químicas que fixam elementos ou 
compostos tóxicos em polímero impermeáveis ou em cristais estáveis. Quanto às 
características físicas do resíduo, estas poderão ou não ser alteradas e melhoradas. 
 
A solidificação, por sua vez, é uma forma de pré-tratamento que gera uma massa sólida 
monolítica de resíduo tratado, melhorando tanto a sua integridade estrutural quanto as 
suas características físicas, tornando assim mais fácil o seu manuseio e transporte. 
 
Portanto, a estabilização e a solidificação terão como objetivo melhorar as características 
físicas e de manuseio dos resíduos, diminuir a área superficial através da qual possa 
ocorrer a transferência ou perda de poluentes, limitar a solubilidade ou destoxificar 
quaisquer constituintes perigosos contidos no resíduo. 
 
A estabilização e a solidificação não representam formas de tratamento que se justificam 
para qualquer tipo de resíduo. A decisão técnica sobre que tipo de resíduo deverá ou não 
ser submetido a tal processo de tratamento baseia-se em dados sobre a sua quantidade, 
composição e propriedades físicas, local de geração e problemas quanto à sua disposição 
final. Os resíduos classificados como perigosos e gerados em grandes quantidades são 
os que comumente justificam este tipo de tratamento. Além desses, alguns tipos de 
resíduos não perigosos também poderão ser tratados dessa maneira, a fim de torná-los 
mais fáceis de manusear e mais difíceis de perder constituintes indesejáveis que possam 
contaminar a água subterrânea quando dispostos no solo. 
 
As tecnologias disponíveis para a estabilização e solidificação se aplicam de forma mais 
apropriada aos resíduos inorgânicos, pois esses ocorrem nas fontes de geração de 
resíduos de formas diversificadas e apresentam propriedades físico-químicas e biológicas 
muito variadas. 
 
Resíduos com concentração de constituintes orgânicos acima de 10% a 20% deverão ser 
estudados previamente quanto à possibilidade de serem tratados pelas técnicas de 
fixação existentes, uma vez que eles interferem nos processos físicos e químicos, os 
quais são importantes para manter agregados os resíduos. 
 
Assim sendo, os resíduos que são efetivamente estabilizados/solidificados constituem-se 
de material inorgânico em solução ou suspensão aquosa, contendo consideráveis 
quantidades de metais pesados ou sais inorgânicos. 
 
Os processos de estabilização e solidificação a serem empregados na CTR TERRAMAR 
compreenderão entre outras os a seguir relacionados: 
 

− processo à base de cimento; 
 

− processo à base de cal e materiais pozolânicos (não incluindo cimento); 
 

− processo à base de cimento e materiais pozolânicos; 
 

− técnicas à base de polímeros; 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

RT 642/08 
Fevereiro/09 

41/85 EIA – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto 
de Implantação da Central de Tratamento 

de Resíduos - Terramar
Rev. 00

 

− técnicas à base de polímeros orgânicos; e 
 

− técnicas de encapsulamento superficial.  
 
A seleção do processo de tratamento mais adequado requererá um conhecimento 
detalhado dos constituintes e das características dos resíduos a serem tratados, das 
quantidades a serem manuseadas e da localização. 
 
Para a seleção do processo a ser adotado deverão ser considerados os seguintes 
aspectos: 
 
 
 Características do Resíduo a ser Tratado 

 
O primeiro passo para a seleção do processo mais adequado de tratamento será 
conhecer profundamente os resíduos a serem processados. Deverá ser efetuado um 
inventário complexo de todos os seus constituintes em cada fonte de geração, isto é, para 
cada tipo de resíduo deverá ser identificado o processo ou operação que o gerou, como 
esse foi transportado, estocado e tratado, qual a quantidade produzida e como se dá essa 
produção. Tais dados serão também necessários para um plano de disposição final. 
 
Essas informações detalhadas devem incluir os tipos de materiais e concentrações, 
constituintes orgânicos, solventes, etc. Onde se constatar a presença de materiais 
orgânicos é essencial conhecer detalhes sobre sua estabilidade química, ponto de fulgor 
e poder calorífico. 
 
Os componentes inorgânicos e suas concentrações relativas devem também ser 
determinados, bem como a porcentagem de metais pesados tóxicos, que, mesmo em 
pequenas concentrações, são de grande interesse. Para muitos sistemas de tratamento é 
de fundamental importância o conhecimento do pH e o teor de umidade do resíduo. 
 
 
 Exigências Para Uma Estabilização/Solidificação Ideal 

 
Um processo de fixação ideal torna os constituintes perigosos quimicamente não-reativos 
ou estáveis, de forma a obter uma disposição final segura, sem nenhuma contenção 
secundária. Para ser completamente eficaz, o processo de tratamento deve gerar um 
produto final com boa estabilidade dimensional, resistência às intempéries, ao ataque de 
agentes biológicos e elevada capacidade de suporte. 
 
 
 Ensaios para Verificação da Viabilidade da Utilização de Processos de 

Estabilização e Solidificação de Resíduos Perigosos 
 
Os diversos processos de estabilização normalmente necessitam de adaptações para o 
tratamento de resíduos perigosos. Assim sendo, uma série de ensaios físicos e químicos 
deverá ser realizada para avaliar se um particular processo servirá para o tratamento de 
determinados resíduos perigosos ou não. 
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Cabe ressaltar que avaliar as características dos constituintes químicos dos resíduos 
estabilizados a partir de propriedades físicas é muito mais difícil do que avaliar suas 
características físicas de longo prazo. 
 
 
 Ensaios de Propriedades Físicas dos Resíduos Estabilizados 

 
As propriedades físicas dos resíduos são modificadas pelos processos de estabilização. 
Em muitos casos, o produto final será um bloco sólido semelhante a concreto de baixa 
resistência, podendo, portanto, ser submetido a ensaios padronizados de propriedades 
físicas a fim de que se possa prever a sua durabilidade sob as condições de campo. 
Alguns dos processos produzem um produto friável ou semelhante a solo, que deve ser 
submetido a testes mais comumente usados para solo-cimento. 
 
Os principais objetivos dos testes físicos para resíduos tratados e não tratados serão: 
 

− determinar a distribuição granulométrica, porosidade, permeabilidade, densidade e 
peso específico em base seca; 

 

− avaliar as propriedades gerais; 
 

− prever a reação do material a tensões aplicadas em aterros; 
 

− avaliar a durabilidade. 
 
Cinco ensaios padronizados deverão ser utilizados para determinar as propriedades 
físicas dos resíduos estabilizados, a saber: 
 

− peso unitário aparente e em base seca; 
 

− resistência à compressão não confinada; 
 

− permeabilidade; 
 

− resistência ao umedecimento e à secagem; 
 

− resistência ao congelamento/descongelamento. 
 
Outros ensaios utilizados para determinação de propriedades físicas dos resíduos 
estabilizados serão aqueles que se relacionam a: 
 

− ensaios de solo; 
 

− ensaios de concreto. 
 

− ensaios de Lixiviação dos Resíduos Estabilizados 
 
Os ensaios de lixiviação dos resíduos estabilizados compreendem: 
 

− a natureza da solução de lixiviação; 
 

− a relação resíduo/solução de lixiviação; 
 

− a área superficial do resíduo; 
 

− a agitação. 
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 Unidade de Blendagem  
 
A unidade de Blendagem a ser implantada na CTR TERRAMAR empregará a  filosofia de 
utilização de fornos de cimento para destruição térmica de Resíduos Industriais, a qual 
vem sendo utilizada nos Estados Unidos e Europa desde a década de 70. No Brasil, a 
experiência é mais recente, sendo sua primeira ocorrência verificada no final dos anos 80. 
 
O processo consiste basicamente na substituição de uma parcela do combustível utilizado 
na fabricação do cimento por resíduos preparados adequadamente para tal fim. Desta 
forma ocorre, por um lado, economia de recursos ambientais e energéticos e, por outro, 
um eficiente processo de tratamento e disposição final de resíduos perigosos. 
 
Neste processo, o resíduo pode ser simplesmente destruído termicamente, funcionando 
como carga energética alternativa, ou ser incorporado ao clínquer, no qual ocorre, devido 
às elevadas temperaturas do forno, um rearranjo molecular que garante a inertização dos 
componentes perigosos dos resíduos. 
 
Os resíduos industriais podem ser usados como combustíveis aproveitando-se o seu 
poder calorífico. Podem ser queimados isoladamente ou em misturas de tal forma que se 
obtenha um poder calorífico semelhante ao do combustível normalmente utilizado. 
 
Vários tipos de resíduos de diferentes origens industriais podem ser coprocessados em 
fornos de cimento, tais como derivados de desengraxante, tintas, resíduos de indústria 
petroquímica e/ou química, borras de óleo, entre outros. 
 
Embora os fornos de cimento tenham potencial para incinerar todo tipo de resíduo, deve-
se, preferencialmente, proceder à mistura de resíduos de tal forma a obter um poder 
calorífico semelhante ao do combustível utilizado. 
 
Para controlar a qualidade dos resíduos recebidos, dos preparados e das emissões 
decorrentes do processo de queima é necessário um laboratório adequado, que utilize 
métodos analíticos desenvolvidos com a utilização de equipamentos como absorção 
atômica, bomba calorimétrica, viscosímetro, cromatógrafo a gás, espectrômetro de massa 
com ionização de chama e captura de elétrons. 
 
Também devem existir equipamentos para amostragem das emissões da chaminé, em 
especial do material particulado, orgânicos voláteis e semivoláteis, ácido clorídrico, cloro, 
nitratos, sulfatos e metais. 
 
A unidade de fabricação de cimento, quando se utiliza da queima de resíduos como carga 
energética suplementar, deve incluir: 
 

− Laboratório com adequados equipamentos para caracterização dos resíduos. 
 

− Construção de área de recebimento, estocagem, mistura e transporte do resíduo. 
 

− Modificações no sistema de introdução do resíduo complementar. 
 

− Sistema de segurança, higiene industrial e equipamentos de emergência. 
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Um grande número de testes de queima já foi efetuado em fábricas de cimento para 
determinar o impacto da queima de resíduos industriais nas emissões dessas fábricas. 
Nos Estados Unidos, Europa e Canadá foram conduzidos testes de queima com e sem 
resíduos, ficando demonstrado que as unidades de cimento podem destruir mais de 
99,99% de substâncias orgânicas. 
 
No Brasil são, em geral, conduzidos testes de queima acompanhando os metais, ácido 
clorídrico, cloro e nitratos de queima completa. 
 
Os resíduos orgânicos são alimentados diretamente na zona de alta temperatura do forno, 
acima de 800ºC. 
 
O maçarico principal apresenta a vantagem de uma segura destruição de substâncias 
orgânicas perigosas, enquanto que outras partes do forno oferecem maior flexibilidade 
com relação à consistência, umidade e tamanho das peças. 
 
Já os componentes perigosos dos resíduos inorgânicos serão imobilizados no produto 
final, sendo fixados na estrutura cristalina do clínquer. 
 
A concentração no produto final pode ser mantida em níveis baixos através do controle 
rígido na dosagem do resíduo na alimentação. 
 
A unidade de blendagem da CTR TERRAMAR será instalada em um galpão da 
estocagem e manipulação de resíduos de cerca de 630m2 de área.  
 
Nesta área serão instalados equipamentos para trituração, mistura e peneiramento dos 
resíduos, garantindo assim condições adequadas ao recebimento dos materiais para o 
coprocessamento nos fornos cimenteiros. 
 
Para tanto, o galpão de estocagem e manipulação de resíduos será constituído de forma 
a evitar a entrada de chuva em sua área interna, bem como irá contar com sistema de 
impermeabilização da fundação com uma geomembrana de PEAD e com uma camada de 
argila misturada com bentonita e drenagem de eventuais líquidos percolados que serão 
captados e enviados a caixas também impermeabilizadas localizadas nas extremidades 
do galpão. 
 
O recebimento dos resíduos no CTR será através de “big-bags”, tambores ou a granel, 
eventualmente em outra forma de acondicionamento. Os resíduos devidamente 
preparados serão acondicionados preferencialmente em “big-bags” ou a granel. 
 
As características dos resíduos a serem recebidos para o processo de coprocessamento 
são descritas a seguir. 
 
Quanto à natureza dos resíduos a serem recebidos no CTR para o preparo para co-
processamento, o projeto será desenvolvido para receber, armazenar, manipular e tratar 
os resíduos gerados de diferentes origens, principalmente os provenientes de: 
 

− solos contaminados; 
 

− resinas viscosas; 
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− borras de tinta; 
 

− fundos de reator de recuperação de solvente; 
 

− fundo de reator de destilação de indústria química; 
 

− borras oleosas; 
 

− verniz usado; 
 

− embalagens contaminadas; 
 

− tortas orgânicas e outros. 
 
Os seguintes resíduos não serão aceitos para o preparo do resíduo para o co-
processamento: 
 

− resíduos radioativos; 
 

− resíduos explosivos e aqueles que por súbitas reações podem causar danos ao 
pessoal operacional; 

 

− resíduos patogênicos; 
 

− resíduos com componentes acima de 5 cm de diâmetro; 
 

− resíduos com pedaços de ferro, alumínio ou metal de liga acima de 1 cm de diâmetro; 
 

− resíduos com metais alcalinos terrosos elementares; 
 

− resíduos fortemente ácidos ou básicos; 
 

− resíduos sem poder calorífico considerável ou sem contaminação orgânica; 
 

− resíduos nos quais o teor específico das seguintes substâncias ultrapasse a: 
 Cloro: 20.000 mg/kg de resíduos; 
 Mercúrio: 50 mg/kg de resíduos; 
 Chumbo: 3.000 mg/kg de resíduos; 
 Tálio: 200 mg/kg de resíduos; 
 Cádmio: 200 mg/kg de resíduos. 

 
Para a implantação do projeto, as seguintes hipóteses deverão ser adotadas: 
 
− A previsão de recebimento de resíduos é de aproximadamente 10 t/dia, sendo metade 

de blendagem líquida e a outra metade de sólida. 
 
− A composição físico-química do resíduo será definida entre a equipe da empresa 

cimenteira onde será queimado o “Blend” e do CTR, cabendo ao laboratório definir 
qual a melhor formulação a ser adotada para atingir os parâmetros ora estabelecidos. 

 
O ponto principal do processo do resíduo será a estabilidade da composição química e 
propriedades físicas do produto final, visando garantir tanto o poder calorífico quanto a 
forma física constante do resíduo combustível. 
 
Por esta razão a mistura e homogeneização dos resíduos serão efetuadas em três 
operações: trituração, mistura e peneiramento. 
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Depois de determinada a composição necessária à melhoria da mistura físico-química dos 
resíduos, estes serão transportados para a área de manuseio. Os resíduos serão 
retirados da embalagem e, dependendo do estado físico, encaminhados ao triturador e 
misturador. Na seqüência, poderão ser peneirados e acondicionados em big-bags ou 
granel e estocados em área apropriada. 
 
A área de preparo de resíduos deverá ser monitorada periodicamente para verificação de 
eventuais contaminações decorrentes de vazamentos e derramamentos acidentais que 
possam causar poluição ambiental. Este monitoramento deve fazer parte de um programa 
de monitoramento da qualidade dos aqüíferos subterrâneos, deverão ser feitas, portanto, 
amostragens de toda a área de recebimento, preparo e armazenamento temporário de 
resíduos para coprocessamento. 
 
 
 Unidades de Tratamento Térmico 

 
São previstas na CTR TERRAMAR dois sistemas de tratamento térmico distintos, sendo o 
sistema de autoclavagem para a inertização de Resíduos de Serviços de Saúde e a 
Incineração, para o tratamento de resíduos sólidos Classe I, não passíveis de disposição 
de outra forma senão a incineração. 
 
As tecnologias de tratamento e destinação aplicáveis para uma unidade de tratamento de 
resíduos sólidos devem contemplar os aspectos físicos e operacionais do sistema, bem 
como atentar para cuidados especiais requeridos para um sistema, geralmente complexo, 
e que envolve segurança operacional extra, principalmente quando comparada a outras 
tecnologias de tratamento de resíduos. 
 
A destinação adequada dos resíduos deve levar em conta suas características 
particulares, atendendo a legislação ambiental correspondente e proporcionando, sempre 
que possível, sustentabilidade do processo desde a geração até o destino final. 
 
As principais tecnologias comumente empregadas em unidades de tratamento térmico de 
resíduos infecciosos compreendem a Autoclavagem, Microondas, Incineração e 
Pirólise/Gaseificação. 
 
− Autoclavagem: Trata-se de processos térmicos operados a temperaturas da ordem 

de 120°C, sob pressão, que visam à esterilização do resíduo para sua disposição 
posterior em aterro sanitário de lixo doméstico. A operação do Sistema de 
Autoclavagem consiste na alimentação em bateladas da câmara de autoclavagem e 
processamento pelo tempo de detenção recomendado pelo fabricante. 

 
− Micro-ondas: O tratamento do resíduo previamente picado, pela aplicação de micro-

ondas, permite uma esterilização do resíduo orgânico, sem promover uma redução de 
volume ou de peso. O controle de gases efluentes e de odores é de baixo custo e não 
apresenta problemas técnicos. Após a esterilização, o resíduo pode ser disposto em 
aterro sanitário como Resíduo Classe II. 

 
− Incineração: A incineração pode ser definida sumariamente como um sistema ou um 

processo que promove a redução do volume e do peso dos resíduos através da 
combustão controlada. Outra maneira de definir incineração: o método de tratamento 
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que utiliza a decomposição térmica, via oxidação, com o objetivo de tornar os resíduos 
menos volumosos, menos tóxicos, ou atóxicos, ou ainda eliminá-los. Se for 
considerada uma combustão ideal, a incineração gera remanescentes que se 
constituem basicamente de gases CO2, SOx, NOx, N2 e O2 provenientes da queima 
com o ar atmosférico alimentado em excesso,  vapor d’água, escória e cinzas (óxidos 
metálicos, aglomerados inorgânicos, vitrificados, etc.). Além de aprimorar o processo 
de combustão a temperatura e tempos de residência adequados, é necessário o 
controle de emissões gasosas por sistemas complexos de depuração de gases de 
combustão. A combustão incompleta, geralmente em incineradores com projeto 
deficiente ou mal operado, gera remanescentes tóxicos e indesejáveis, como o CO, 
fuligem, hidrocarbonetos voláteis, peróxidos, compostos organo-clorados, dioxinas, 
furanos entre uma série de outros compostos. As cinzas geradas na queima de 
resíduos domiciliares e de serviços de saúde devem ser dispostas em aterros 
apropriados de acordo com sua classificação. 

 
− Pirólise e Gaseificação: são sistemas de tratamento térmico de resíduos 

semelhantes à incineração e se diferenciam quanto à quantidade de oxigênio presente 
na câmara de combustão.  

 
As unidades de incineração vão desde pequenas instalações projetadas para queimar 
apenas um tipo de resíduo específico, que em geral são operadas pelo próprio gerador, 
até grandes unidades com capacidade para queimar grandes quantidades de resíduos 
provenientes de diversas fontes geradoras. Algumas plantas de incineração estão 
associadas a sistemas de recuperação térmica, como geração de vapor ou ainda 
associadas a sistemas de produção de energia elétrica, com geração de vapor e 
turbogeradores. 
 
Mesmo sendo um processo largamente utilizado em nível mundial, em vários países 
desenvolvidos, como os Estados Unidos, Japão e diversos países europeus, existe hoje 
uma polêmica em torno de sua utilização, promovida por entidades ambientalistas, no que 
diz respeito às emissões de poluentes atmosféricos tóxicos e danosos à saúde humana, 
principalmente as dioxinas, furanos e PCBs (compostos organo-clorados). 
 
A pirólise e a gaseificação são sistemas de tratamento térmico de resíduos semelhantes à 
incineração, se diferenciando quanto à quantidade de oxigênio presente na câmara de 
combustão.  
 
A pirólise é mais atrativa do ponto de vista econômico e ambiental. Não apresenta 
emissões atmosféricas significativas nem efluentes líquidos. Os resíduos sólidos são 
inertes, podendo geralmente ter utilização econômica. 
 
Para assegurar uma operação confiável de um sistema de pirólise faz-se necessária uma 
boa homogeneização de um lixo de características muito variadas e também uma 
regularização de fluxos durante 24h/dia. 
 
Os investimentos necessários são elevados, porém inferiores aos exigidos para 
incineradores. A operação exige um bom nível de competência e controles rigorosos. 
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Os processos de gaseificação são processos contínuos e de operação difícil para o caso 
em apreço, tratamento de resíduos infecciosos, e a priori são considerados inadequados. 
 
 
 Processo de Autoclavagem para o Tratamento de Resíduos Sólidos de Serviços 

de Saúde 
 

Embora um dos processos de grande eficiência para a inertização de resíduos 
contaminantes ou ainda infecciosos seja a incineração, pelo fato de que a conversão 
térmica dos resíduos reduz substancialmente os volumes de resíduos a serem dispostos 
em aterros, a incineração requer um rigoroso controle operacional e um sistema eficiente 
de descontaminação dos gases efluentes, o que torna o processo caro e visto como de 
grande potencial de impacto ambiental. 
 
Assim, para a CTR TERRAMAR prevê-se a implantação de uma unidade de 
autoclavagem para a inertização de resíduos de serviços de saúde.  
 
Esta unidade será composta por um sistema bastante simplificado, que consiste no 
tratamento dos resíduos a altas temperaturas, o que provoca a eliminação total de 
organismos patogênicos, potencialmente infecciosos, não promovendo porém a redução 
de volume (nem a destruição de matéria orgânica), uma vez que não utilizam a conversão 
térmica como via de desinfecção. As Figuras a seguir mostram uma unidade de 
autoclavagem similar à que se prevê utilizar no tratamento de resíduos de serviços de 
saúde na CTR. 
 
 
 

 
 

Figura 2.7-2: Exemplo de  unidade de autoclavagem. 
 

 

Figura 2.7-3: Apresentação de unidade de 
autoclavagem. 

 
 
A autoclavagem vem sendo largamente difundida para o tratamento de resíduos 
infecciosos pelo fato de não oferecer riscos ambientais potenciais. 
 
Uma vez que a CTR no futuro poderá contar com uma unidade de Incineração de 
Resíduos Classe I, previu-se que o sistema de Autoclavagem a ser implantado na CTR 
TERRAMAR deverá ser constituído por módulos de baixas capacidades individuais ou de 
capacidades flexíveis, que poderão ou não ser complementadas em função das 
perspectivas futuras de recebimento de resíduos infecciosos. 
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Serão instalados nesta área instrumentos de controle de processo, uma caldeira para 
alimentação do sistema, um triturador de resíduos, carrinhos para transporte de resíduos, 
caçambas para seu armazenamento, etc. Este sistema garantirá as condições adequadas 
ao destino final do resíduo. 
 
Como medidas de proteção ambiental, serão adotados sistemas de impermeabilização do 
solo constituídos por uma geomembrana de PEAD e uma camada de argila misturada 
com bentonita, e drenagem de eventuais líquidos percolados, que serão captados e 
enviados a caixas também impermeabilizadas, localizadas na extremidade do galpão. 
 
O recebimento dos resíduos na CTR TERRAMAR será através de tambores, contêineres 
ou a granel, eventualmente em outra forma de acondicionamento. 
 
A previsão de recebimento de resíduos é de aproximadamente 50 t/dia. 
 
Durante a operação do sistema serão adotados controles que garantam a segurança da 
operação de forma a não comprometer a qualidade da operação e não vir a representar 
riscos ao meio ambiente e aos operadores. 
 
A área de preparo dos resíduos deverá ser monitorada periodicamente para verificação 
de contaminações acidentais decorrentes de vazamentos ou derramamentos eventuais 
que poderiam vir a representar algum tipo de risco ou poluição ambiental. Sendo assim, 
deverá ainda ser monitorada a qualidade dos aquíferos subterrâneos através de 
amostragens de toda a área da unidade de autoclavagem. 
 
A Unidade foi concebida para ser instalada em 01 galpão e 10 módulos de Autoclavagem. 
Cada módulo contém os equipamentos que deverão ser implantados em função da 
evolução da geração de resíduos.   
 
Foram ainda previstas, em arranjo modular similar às baias, dependências para sanitários 
(masculino e feminino), sala com bancada e pia para manipulação de amostras de 
resíduos e demais equipamentos de proteção industrial necessários (chuveiros de 
emergência, extintores de incêndio sobressalentes, estoque de luvas, botas, capas, etc.). 
 
No entorno do galpão, foi prevista uma área para estocagem provisória dos contêineres 
compactadores cheios ou vazios, atendendo à logística de transporte destes para as 
destinações finais. 
 
 
 Concepção Geral da Unidade de Incineração de Resíduos Perigosos (Intenção 

de Instalação Futura) 
 
O objetivo da instalação desta unidade será a incineração dos resíduos industriais e 
posterior disposição das cinzas geradas de forma adequada no CTR TERRAMAR. 
 
A unidade de Incineração de Resíduos Classe I, a ser instalada na CTR Terramar, terá 
uma capacidade média para tratamento de 100 t/dia. Para tal será utilizada uma área de 
cerca de 5.000 m2, onde além da incineração propriamente dita ocorrerão as demais 
etapas do processo como: estocagem, blendagem, etc.  
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A unidade de incineração deverá contar com o sistema de incineração propriamente dito e 
com o sistema de tratamento dos gases. No sistema de incineração, o material a ser 
tratado será primeiramente homogeneizado na área de mistura dos resíduos.  Em seguida 
será prevista a incineração do resíduo no forno rotativo.  Os gases gerados na combustão 
dos resíduos serão queimados na câmara pós-combustão. Estes, por sua vez, serão 
encaminhados ao processo de tratamento. A torre de Quench terá por objetivo o 
resfriamento dos gases que, logo em seguida, passarão pela torre de absorção, onde 
será removido o material particulado. Os gases já resfriados e livres de material 
particulado serão encaminhados ao lavador de gases onde será realizada a lavagem 
alcalina, promovendo a neutralização deste material. As cinzas resultantes do processo 
de incineração serão dispostas nas células de resíduos industriais Classe I. 
 
O fluxograma a seguir apresenta o processo completo: 

 

Tecnologia em Incineração 
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Figura 2.7-4: Fluxograma do Processo. 
 
 
− A Unidade de Incineração será concebida para atender os limites de emissão 

estabelecidos nas principais resoluções do CONAMA, que dispõem sobre 
procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de 
resíduos 

 
O incinerador deverá contar com instrumentos de controle de processo de forma a 
garantir as condições adequadas ao destino final do resíduo. Serão realizadas avaliações 
da carga recebida, do próprio processo de incineração e por fim da área do incinerador, a 
fim de verificar possíveis contaminações ambientais. 
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O monitoramento do processo de incineração será realizado através de instrumentos de 
controle de processo, que têm por objetivo garantir as condições necessárias para que o 
resíduo final possua as características adequadas e desejadas. Além disso, essa prática 
permitirá a verificação da eficiência do sistema enquanto pré-tratamento de resíduos. O 
controle do processo também permitirá a detecção de eventuais contaminações através 
dos constituintes dos resíduos. Caso ocorra alguma contaminação, será possível a 
adoção de medidas que venham a otimizar a operação do sistema e minimizar riscos de 
poluição ambiental de maneira ágil e imediata. 
 
O controle da carga recebida acontecerá através de amostragem de alíquotas dos 
resíduos que serão incinerados. Para tal, serão realizadas análises laboratoriais com 
finalidade de verificar a compatibilidade do resíduo com o estabelecido no projeto. O 
recebimento dos resíduos na CTR TERRAMAR poderá ser através de tambores ou a 
granel. Eventualmente será aceita outra forma de acondicionamento. 
 
A área deverá ser monitorada periodicamente para verificação de contaminações 
acidentais decorrentes de vazamentos ou derramamentos eventuais que poderiam vir a 
representar algum tipo de risco ou poluição ambiental. Sendo assim, deverá ainda ser 
monitorada a qualidade do ar, dos aqüíferos subterrâneos e do solo através de 
amostragens de toda a área desta unidade. A fim de minimizar a probabilidade de 
ocorrência de contaminações ambientais serão adotadas medidas preventivas como 
instalação do sistema de impermeabilização do solo com uma membrana de PEAD e uma 
camada de argila misturada com bentonita e drenagem de eventuais líquidos percolados, 
que serão captados e enviados a caixas também impermeabilizadas, localizadas na 
extremidade do galpão. 
 
 

 ATERRO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I 
 
O objetivo deste aterro será a disposição, ambientalmente segura, de resíduos perigosos 
que não possuam teores elevados de solventes, óleos ou água e não sejam reativos ou 
inflamáveis. 
 
Dentro da área disponível, foram estudadas as regiões com condições hidrogeológicas, 
geológicas e topográficas mais favoráveis à futura implantação de células de resíduos 
perigosos, tendo-se optado por uma área localizada conforme indicado no Desenho 027-
ATR-CIT-ASD-A1-B011 (Anexo I). Para a implantação dessas unidades a área terá sua 
superfície terraplenada para a implantação das valas das células, conforme indicado no 
Desenho 027-ATR-CIT-ASD-A1-B037 (Anexo I). 
 
 
 Concepção Geral das Células de Resíduos Industriais Classe I 

 
A disposição de Resíduos Industriais Classe I na CTR Terramar será feita em um 
conjunto de células de confinamento dos resíduos industriais brutos “in natura” ou após o 
tratamento prévio conforme descrito nos itens anteriores. 
 
As Células para Disposição de Resíduos Industriais Classe I serão concebidas adotando-
se a técnica de confinamento total dos resíduos no que se refere ao contato com o 
aqüífero subterrâneo. 
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Para minimizar a geração de percolados, e conseqüentemente o risco de contaminação 
do lençol freático, as células em operação serão cobertas por uma estrutura metálica 
modulada removível. A impermeabilização do fundo e das laterais terá por objetivo 
impedir o escoamento de qualquer possível líquido formado no interior do aterro em 
direção ao aqüífero. Ressalta-se que o sistema de impermeabilização estará associado 
ao sistema de drenagem de líquidos percolados, que terá por finalidade recolher os 
possíveis líquidos formados no aterro e enviá-los à unidade de tratamento. 
 
O arranjo geral básico previsto para a disposição dos resíduos industriais está 
apresentado no Desenho 027-ATR-CIT-ASD-A1-B011(Anexo I) e foi previsto para ser 
implantado célula a célula até o esgotamento da capacidade de cada uma delas.  
 
A princípio serão implantadas 24 células de resíduos com capacidade individual de 
7.000t, cuja previsão de encerramento é de 1 ano cada uma. Enquanto cada célula é 
operada, a adjacente estará em implantação. 
 
 
 Impermeabilização das Células 

 
As investigações geológico-geotécnicas executadas na área de implantação dessas 
unidades revelaram que as escavações para a implantação das células de disposição de 
resíduos industriais não deverão apresentar nenhum problema de estabilidade e/ou de 
capacidade de suporte. 
 
Além disso, não será necessária a implantação de drenagens de rebaixamento do lençol 
freático, o que facilitará enormemente a execução das células de resíduos e, 
conseqüentemente, gerará menor impacto no meio ambiente local. 
 
Independentemente de a caracterização geológico-geotécnica local ser favorável, o 
projeto previu que as células de resíduos deverão ser impermeabilizadas com o emprego 
de um sistema de dupla camada de geomembrana de Polietileno de Alta Densidade – 
PEAD, visando confinar os percolados gerados nas células. Sob as geomembranas de 
PEAD serão instalados drenos testemunhos que terão a função de indicar a eventual 
falha e/ou dano da 1a camada de geomembrana em contato com os resíduos lançados. 
Caso se verifique qualquer incidente pela presença de percolados na caixa de inspeção 
da extremidade da célula, será procedido o trabalho de recuperação da célula mediante a 
transferência dos resíduos dispostos para a célula adjacente.  O Desenho 027-ATR-CIT-
ASD-A1-B037 (Anexo I) apresenta os detalhes deste sistema de impermeabilização e 
drenagem. 
 
Basicamente, as células terão profundidade escavada de cerca de 6,00m, apresentando, 
quando concluídas, altura total de 7,45m, ficando conseqüentemente 1,45m acima do 
nível do terreno ao seu redor, excluindo a camada de cobertura final de 1,05m. 
 
Em face da pequena profundidade das células de resíduos, a aplicação da geomembrana 
de PEAD será efetuada integralmente para cada célula de resíduos. 
 
As geomembranas serão aplicadas através de faixas emendadas por meio de processos 
definidos pelo fabricante, que em geral se constituem por soldagem térmica, conforme 
ilustrado esquematicamente nas Figuras 2.7-5 e 2.7-6. 
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Figura 2.7-5: Esquema de Lançamento da Geomembrana. 
 
 

Após a execução das emendas, serão feitos testes de estanqueidade para comprovar 
eventuais pontos que necessitem de reparos. 
 

 
 

Figura 2.7-6:  Detalhe da Soldagem Térmica da Geomembrana. 
 
 

Previamente ao lançamento de resíduos, a geomembrana será protegida por uma 
camada de areia grossa de 30cm e uma camada de geogrelha na base e de um colchão 
reno de 200mm e uma geogrelha nos taludes da célula. Essas camadas terão por objetivo 
evitar o puncionamento da geomembrana pela operação de disposição dos resíduos.  
 
Os eventuais danos causados na geomembrana após a sua instalação deverão ser 
convenientemente tratados com a execução de “manchões” da própria geomembrana, 
emendados sobre o trecho danificado. 
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 Drenagem de Percolados das Células 
 
As células apresentarão drenagem de fundação para escoar os líquidos adsorvidos nos 
resíduos recebidos, bem como os eventuais líquidos oriundos da percolação pelos 
resíduos.  
 
Salienta-se que em função de previsão de somente dispor os resíduos nas células após a 
implantação de um sistema de cobertura provisória e removível, conforme indicado na 
Figura 2.7-7, a geração de percolados pela ação de chuvas será desprezível. 
 
O sistema de drenagem de percolados, conforme indicado no Desenho 027-CIT-ASD-A1-
B037 (Anexo I) prevê a implantação de uma tubulação perfurada de PEAD de 150mm de 
diâmetro interno, na base de cada célula, posicionada numa trincheira ao longo do eixo 
longitudinal da célula. Esta tubulação foi prevista para apresentar inclinação mínima de 
0,5% e para estar envolta em areia grossa. A tubulação de PEAD deverá apresentar 8 
furos diametrais de 5mm cada um, em seções espaçadas a cada 15cm, ao longo de toda 
a base da célula. 
 

 
 

Figura 2.7-7: Cobertura Provisória prevista para as Células 
 
 
Para evitar que os resíduos sejam carreados para o interior da tubulação de PEAD, em 
toda a extensão da base das células será lançada uma camada de areia grossa, que terá 
a função de criar um filtro entre os resíduos e a trincheira que envolverá a tubulação de 
PEAD.  
 
Fora da área de cada célula, a tubulação deverá ser instalada em valas escavadas e os 
tubos estanques, isto é, sem nenhum tipo de furação, e envolta em solo compactado 
manualmente. 
 
Adjacente a cada célula será instalado um poço de visita para permitir a determinação da 
vazão de cada célula de resíduos. 
 
A partir daí, os líquidos captados pelo sistema de drenagem das células serão destinados 
a um tanque de armazenamento provisório de efluentes, para periodicamente serem 
tratados na Estação de Tratamento de Percolados da CTR. 
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 Drenagem de Eventuais Gases das Células 
 
A geração de gases nas células de resíduos deverá ser de pequena monta e estará 
fortemente condicionada à presença de matéria orgânica nos resíduos recebidos.  
 
Nas células que forem previstas para receber resíduos industriais com matéria orgânica 
deverão ser implantados pelo menos dois poços de drenagem de gases que serão 
posicionados na parede lateral de cada célula, conforme ilustrado na Figura 2.7-8 abaixo 
apresentada. 
 
Esta tubulação será de PEAD com diâmetro interno de 150mm e será apoiada numa 
camada de solos granulares na parede lateral de cada célula. Ao atingir cerca de 0,60m 
do topo do terreno natural, a tubulação será derivada lateralmente para ser a seguir 
dirigida a “Flares” constituídos por ferro galvanizado.  
 

 
 

Figura 2.7-8: Esquema geral para instalação de eventuais drenos de gases 
 
 
A tubulação de PEAD será perfurada ao longo do trecho que estará imerso nos resíduos 
industriais, apresentando 6 furos diametrais de 5mm cada um, em seções espaçadas a 
cada 15cm. No trecho fora das células a tubulação deverá ser estanque, isto é não será 
perfurada, como no trecho imerso nos resíduos. 
 
 
 Lançamento dos Resíduos nas Células 

 
Os resíduos serão lançados nas células em operação, com auxílio de caminhões com 
caçambas basculantes e espalhados no interior com um trator de esteira do tipo D4 ou 
D6. Dependendo da consistência dos resíduos, estes poderão ser espalhados por 
retroescavadeiras posicionadas lateralmente às células em operação. 
 
Durante toda a fase operacional das células, estas estarão abrigadas por uma cobertura 
provisória removível, conforme indicado anteriormente. 
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Uma vez concluída a disposição de resíduos na célula, será feito o envelopamento final 
da célula. O envelopamento será feito com geomembrana de PEAD, que por sua vez será 
protegida com solo e plantio de grama. Nesta etapa, a estrutura metálica de cobertura 
será desmontada e a seguir montada na célula adjacente. 
 
 
 Tanque Provisório de Armazenamento de Percolados 

 
Todos os percolados gerados nas células serão armazenados provisoriamente no Tanque 
de Percolados que será implantado logo no início dos trabalhos. 
 
A partir daí os efluentes armazenados neste tanque serão recirculados no próprio aterro e 
/ou conduzidos à futura Estação de Tratamento de Percolados da própria CTR. 
 
 
 Drenagem das Águas Superficiais 

 
Visando evitar que as águas de precipitações pluviométricas atinjam as células em 
operação, na área do aterro será prevista a implantação de diversos dispositivos para 
assegurar o escoamento controlado das águas de chuva. 
 
Dentre os principais dispositivos a serem implantados destacam-se: 
 

− canaletas pré-moldadas de concreto do tipo meia cana; 
 

− canaletas retangulares de concreto moldadas in loco; e 
 

− tubos embutidos de passagem junto a estradas de acesso.  
 
Toda água coletada por esses dispositivos de drenagem serão conduzidas ao sistema de 
drenagem do entorno da CTR TERRAMAR e, a partir daí, lançados nos corpos d´água 
regionais.  
 
 
 Leitos de Secagem de Resíduos Classe I 

 
Visando diminuir a umidade dos Resíduos Industriais Classe I que chegarem à CTR com 
umidade elevada, previu-se a implantação de dois leitos de secagem conforme 
apresentado no Desenho 027-ATR-CIT-ASD- A1-B038 (Anexo I). 
 
Esses leitos de secagem terão por objetivo reduzir a umidade dos resíduos para um valor 
inferior a 10% e assim facilitar o lançamento e espalhamento dos resíduos nas células, 
bem como reduzir a necessidade de drenagem de percolados nessas estruturas. 
 
A concepção básica desta unidade, apresentada no desenho 027-ATR-CIT-ASD-A1-B038 
(Anexo I), compreende uma plataforma de 150 m de comprimento por 16 m de largura, 
apresentando uma pequena declividade lateral para assegurar o escoamento do líquido 
adsorvido nos resíduos para canaletas laterais. 
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Lateralmente, os leitos deverão apresentar uma mureta de concreto de, 0,5m de altura, 
para o confinamento dos resíduos durante a fase de secagem. 
 
Os leitos de secagem foram previstos para receber uma cobertura metálica modulada 
removível similar às das células de resíduos industriais definidas anteriormente. 
 
Os líquidos drenados para as canaletas laterais serão conduzidos a tanques provisórios 
de armazenamento e periodicamente conduzidos à unidade de tratamento de percolados 
que será instalada na CTR Terramar.  
 
 

 ATERROS SANITÁRIOS DE RESÍDUOS CLASSE II 
 
Conforme apresentado no Desenho 027-ATR-CIT-ASD-A1-B011(Anexo I),está prevista 
implantação de 3 (três) aterros sanitários para uma demanda de até 500 t/dia. 
 
Esses aterros poderão ainda vir a operar na codisposição de Resíduos Industriais Classe 
II. 
 
As localizações e as geometrias desses aterros foram selecionadas de modo a aproveitar 
3 anfiteatros existentes na área norte da CTR Terramar, e de forma a propiciar os 
menores impactos ambientais e visuais à sua área de abrangência. 
 
A tecnologia adotada para os Aterros Sanitários procurou incorporar a experiência técnica 
brasileira na implantação, operação e monitoramento de Aterros Sanitários, bem como 
seguir as mais modernas tecnologias em nível internacional do trato e disposição final de 
resíduos sólidos urbanos. 
 
Em muitos pontos as concepções que serão empregadas na implantação dos aterros 
extrapolam os requisitos e as principais diretrizes estabelecidas pelas Normas Técnicas 
Brasileiras nas Legislações Ambientais Municipais, Estaduais e Federal. 
 
O desenho 027-ATR-CIT-ASD-A1-B046 (Anexo I) apresenta o arranjo geral do Aterro 
Sanitário I e a seção típica prevista, cujos detalhes construtivos estão descritos a seguir. 
 
 
 Escavação da Fundação e Troca de Solo da Fundação 

 
Os trabalhos de implantação dos aterros sanitários deverão ser iniciados mediante a 
supressão da eventual vegetação existente. Os serviços de limpeza compreenderão: 
 
− O destocamento da vegetação, incluindo corte e desenraizamento de todas as árvores 

e arbustos, bem como de troncos. 
 
− A demolição ou remoção de pequenas benfeitorias localizadas nos limites dos aterros, 

como cercas e o atual dique de acumulação de água para a dessedentação do gado 
atualmente existente na área. 
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− Remoção de pedras e outros materiais encontrados no terreno, que poderão vir a 
danificar o sistema de impermeabilização das fundações dos aterros. 

 
− Remoção e transporte dos materiais resultantes das operações de supressão da 

vegetação e limpeza até os limites das áreas a serem tratadas ou até locais 
previamente determinados. 

 
− Raspagem e expurgo final da camada superficial do terreno natural em todas as áreas 

de construção, até no mínimo com 20cm de espessura, para eliminar qualquer 
material não-aproveitável remanescente. O material expurgado será “estocado” nas 
laterais das obras e reposto no final do serviço, recompondo áreas degradadas e 
refazendo a cobertura vegetal danificada. 

 
Os materiais provenientes dos serviços de limpeza poderão ser utilizados para a 
recomposição das áreas eventualmente degradadas da região abrangida pela CTR 
Terramar. 
 
Na sequência serão desenvolvidas escavações para a remoção de solos de 
características de resistência e deformabilidade incompatíveis com os esforços que serão 
ocasionados aos maciços de fundação e para facilitar a implantação das camadas de 
impermeabilização das bases dos aterros. 
 
Saliente-se que a remoção de solos impróprios da fundação de aterros sanitários é uma 
das condições mais importantes para a segurança contra a ruptura de maciço de resíduos 
sólidos. A experiência passada demonstra que a grande maioria de acidentes de aterros 
sanitários esteve associada a rupturas de fundação dessas estruturas, inadequadamente 
drenadas, ou devido à presença de solos de resistência ao cisalhamento reduzida, como 
a de solos moles, planos de fraqueza na fundação e/ou encostas, etc. 
 
Para definir os projetos de escavação de fundação foram desenvolvidas investigações 
geológico–geotécnicas na área de implantação do empreendimento mediante o emprego 
de sondagens a percussão e rotativas, determinação de SPT e sondagens rotativas 
associadas a ensaios de perda d’água.  
 
Foi concebido que os materiais obtidos nessas escavações serão empregados como 
material de cobertura diária das células de resíduos e/ou para o revestimento final do 
aterro. Essas escavações serão programadas para serem feitas em etapas a fim de 
minimizar a necessidade de execução de bota-esperas. 
 
 
 Drenagem de Água na Fundação dos Aterros 

 
Nas áreas de implantação dos aterros não existem nascentes que poderiam condicionar o 
aparecimento de subpressões indesejáveis aos maciços dos aterros sanitários. 
 
Independente deste fato, o projeto foi concebido de forma a prever a drenagem de 
fundação antes da implantação da camada de impermeabilização de fundação dos 
aterros.  
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O sistema de drenagem de fundação terá por finalidade coletar eventuais escoamentos 
de água de drenagem superficial, que por algum motivo conseguir percolar por debaixo da 
camada de impermeabilização, bem como ser um elemento de indicação de uma eventual 
deficiência do sistema de impermeabilização do aterro, visto que a água desse sistema 
será dirigida para o pé do aterro onde deverá ser implantado um poço de inspeção para 
medição e de coleta da eventual água que for coletada pelo sistema. 
 
Os sistemas a serem implantados compreendem um arranjo de drenagem em espinha de 
peixe ao longo de todas as fundações dos aterros. Os sistemas serão compostos por 
coletores principais de drenagem constituídos por tubulações do tipo Kananet de diâmetro 
interno de 0,23m, implantados ao longo dos eixos principais de cada aterro, associados a 
drenos secundários de brita envoltos por geossintéticos, espaçados a cada 25m, 
formando a espinha de peixe propriamente dita.  
 
Para o dreno principal previu-se que o seu berço será constituído por uma camada de 
solo compactado, com baixo peso específico (GC = 90% do Ensaio de Proctor Normal), a 
fim de reduzir os esforços de compressão nos tubos, devido ao carregamento provocado 
pelas implantações dos aterros. Desta forma, este dispositivo permitirá que os tubos não 
venham a sofrer danos ao longo da vida útil dos aterros. 
 
Os drenos secundários foram previstos para serem executados com brita 4 envoltos com 
manta de geotêxtil não tecida, ou similar, a fim de evitar eventuais carreamentos dos 
solos de fundação para o sistema de drenagem. 
 
A Figura 2.7-9 apresenta um arranjo típico desse sistema de drenagem. 
 

 
 

Figura: 2.7-9: Arranjo típico do sistema de drenagem de água da fundação  
de aterros sanitários em espinha de Peixe. 

 
 
Uma vez que durante os trabalhos de retaludamentos das encostas poderão ocorrer 
eventuais afluxos devido à interceptação do lençol freático pelas escavações, poderá ser 
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necessária a implantação de Drenos Horizontais Profundos – DHP para promover o 
rebaixamento provisório do lençol freático, cuja água será lançada nos sistemas de 
drenagens de fundação dos aterros sanitários.  
 
 
 Impermeabilização das Fundações dos Aterros 

 
O sistema de impermeabilização da fundação selecionado para os aterros sanitários 
compreendem a implantação de um aterro de base de solos argilosos de baixa 
permeabilidade e pela aplicação de geomembranas de polietileno de alta densidade – 
PEAD. 
 
a) Implantação de Aterro de Base 
 

Em toda a área de implantação de cada aterro sanitário, após a execução de todos os 
serviços de limpeza, escavação e drenagem de fundação, foi prevista a implantação de 
uma camada de solo compactado com espessura mínima de 1,0m, apresentando 
coeficiente de permeabilidade inferior a 5*10-7cm/s, visando assegurar um primeiro 
elemento de impermeabilização da fundação.  
 
Os solos a serem empregados nessa camada serão, preferencialmente, obtidos na 
própria área de implantação da CTR, oriundos das escavações que estejam sendo feitas 
concomitantemente à impermeabilização da fundação. Se os solos locais não 
apresentarem a permeabilidade desejada, prevê-se a mistura de cerca de 5% a 6% de 
bentonita nos solos argilosos a serem compactados. 
 
Essas camadas serão executadas lançando espessuras de material solto não superiores 
a 25 cm. O material lançado será espalhado e nivelado de modo a obter uma superfície 
plana e de espessura uniforme. Na seqüência, o solo lançado será tratado por meio de 
grade de discos para assegurar que ao longo de sua espessura seja obtido um material 
homogêneo quanto ao teor de umidade e textura. 
 
Em seguida, o solo será compactado por meio de rolo compactador adequado de forma a 
obter um grau de compactação mínimo de 95% e teor de umidade dentro da faixa de 0 a 
2% da umidade ótima, ambos referidos ao Ensaio Proctor-Normal (NBR-7182). 
 
A fim de evitar o aparecimento de trincas de retração por insolação, até que seja feita a 
implantação da geomembrana de polietileno de alta densidade, a superfície da camada 
do aterro de base será permanentemente irrigada por meio de carro-pipa. 
 
A Figura 2.7-10 apresentada abaixo mostra o detalhe de lançamento do aterro de base na 
fundação de um aterro sanitário. 
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Figura 2.7-10: Detalhe do lançamento do Aterro de Base na fundação de um Aterro Sanitário. 
 
 
b) Implantação de Geomembrana de Polietileno de Alta Densidade - PEAD 
 

Foi previsto que após a preparação das fundações dos aterros sanitários com os aterros 
de base, serão implantadas geomembranas completando a impermeabilização da 
fundação dos aterros.  
 
As geomembranas previstas compreendem a aplicação de mantas de polietileno de alta 
densidade – PEAD, de espessura de 2 mm. Previamente ao seu lançamento, as áreas 
serão liberadas pelo engenheiro geotécnico. 
 
Está previsto ser utilizada geomembrana com a máxima largura possível no sentido de 
minimizar o número de emendas. 
 
O corte da geomembrana, quando necessário, será feito empregando equipamentos 
definidos pelo FABRICANTE. 
 
Na eventualidade de serem verificados rasgos ou furos durante os serviços de instalação 
ou manuseio da geomembrana, as partes danificadas foram previstas para serem 
tratadas colando um pedaço da manta ("manchão") com dimensões que ultrapassem as 
bordas do rasgo/furo em cerca 30 cm para cada lado. 
 
A união das geomembranas foi prevista para ser realizada por processo de "soldagem 
térmica" definida pelo FABRICANTE. Essa soldagem deverá ser feita através de 
máquinas apropriadas para garantir a perfeita transmissão de esforços. As emendas 
foram previstas para serem feitas no próprio local de instalação da geomembrana. 
 
As geomembranas foram projetadas ancoradas nos taludes através de trincheiras de 
ancoragem. 
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Adicionalmente, além dos aspectos descritos anteriormente, previu-se que os serviços 
relacionados aos procedimentos de instalação seguirão as recomendações do 
FABRICANTE, o qual fornecerá, previamente à execução dos serviços, um Manual de 
Instruções contendo particularidades básicas para instalação da geomembrana. 
 
No campo, a integridade das emendas será testada com injeção de ar comprimido. 
 
Abaixo são apresentadas figuras ilustrando detalhes da instalação de geomembrana 
(Figura 2.7-11) e execução de emenda na geomembrana (Figura 2.7-12). 
 

 
 

Figura 2.7-11: Detalhe da Instalação de geomembranas na fundação de um aterro sanitário. 
 
 

 
 

Figura 2.7-12: Detalhe da Execução de emenda na geomembrana. 
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Após instalação da geomembrana, previu-se que esta será protegida com uma camada 
de solo, com espessura não inferior a 0,30m. O material a ser lançado será proveniente 
das escavações que estiverem sendo feitas na área dos aterros. O material deverá estar 
isento de matéria orgânica (galhos, troncos, etc.), pedregulhos, pedras de mão e/ou outro 
material que de alguma forma possam causar dano à geomembrana durante a operação 
de lançamento e espalhamento do solo. 
 
A fim de não danificar a geomembrana lançada, esta camada de proteção será lançada, 
espalhada e compactada pelo trânsito de equipamentos (rolos leves e/ou tratores D4) na 
plataforma e nos taludes das ombreiras. 
 
 
 Células de Resíduos 

 
Os Aterros foram concebidos para serem executados através do lançamento dos resíduos 
em células obedecendo aos seguintes procedimentos básicos: 
 
− As células apresentarão altura de 5,0m, formadas por camadas compactadas de 

espessura não inferior a 0,30m e máxima de 0,60m, dispostas em taludes com 
inclinação máxima 1V:2H. 

 
− Em cada camada os resíduos deverão ser descarregados no pé do talude, 

empurrados de baixo para cima e compactados a seguir com pelo menos 5 passadas 
de trator de esteira do tipo CAT D6 ou similar, de modo a obter, nas camadas 
compactadas, um peso específico mínimo de 1,0t/m3. 

 
− Diariamente os resíduos lançados deverão receber coberturas de solos ou materiais 

inertes com espessura mínima de 20 cm. Em função da demanda de resíduos 
recebidos nos aterros e das dimensões da célula em execução, as coberturas dos 
topos das células poderão ser feitas continuamente, deixando-se apenas expostas as 
frentes de lançamentos, as quais por sua vez receberão os recobrimentos sempre que 
houver paralisações do lançamento de resíduos por mais de 12 horas. 

 
− O planejamento do recobrimento das frentes de lançamento de resíduos foi 

programado para ser otimizado durante a fase de operação propriamente dita, de 
modo a evitar a ocorrência de células "estanques" entre linhas do sistema de 
drenagem de gases e chorume. 

 
− As coberturas de solos das células já encerradas deverão ser complementadas até 

atingir uma espessura de 0,60m. 
 
− Serão executadas e mantidas as pistas de acesso no interior dos aterros, área de 

descarga e áreas de empréstimo em perfeitas condições de tráfego, contemplando, 
entre outros aspectos, declividades compatíveis com os equipamentos de transporte 
de resíduos, drenagem, revestimento provisório, etc. 

 
− Os acessos às praças de lançamento de resíduos deverão ser implantados 

considerando a operação durante 24 horas por dia. Desta forma, as frentes de 
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trabalho deverão receber iluminação adequada e as pistas de acesso balizamento, 
pintadas com tinta apropriada, nas laterais dos caminhos de acesso. 

 
− Para evitar que os aterros sofram a ação contínua de ventos, serão implantados 

"alambrados provisórios" nas células de resíduos (utilizando telas de nylon) e mantida 
uma equipe de operários para recolher os detritos espalhados. 

 
− Eventuais focos de fogo serão extintos através de recobrimento com terra. 
 
− De modo a evitar erosões dos trechos já recobertos, deverão ser construídas 

drenagens superficiais provisórias durante a execução das células. 
 
− Imediatamente após os períodos longos de chuva ou após chuvas intensas, serão 

executados os trabalhos de inspeção, manutenção e correção de danos nos sistemas 
de drenagem provisória e definitiva.  

 
As figuras 2.7-13, 2.7-14 e 2.7-15, abaixo, ilustram os procedimentos descritos acima. 

 

 
 

Figura 2.7-13: Compactação dos resíduos descarregados no aterro. 
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Figura: 2.7-14cobertura contínua das praças de lançamento de resíduos. 
 
 

 
 

Figura 2.7-15: Cobertura provisória das praças de lançamento de resíduos  
durante períodos chuvosos para evitar o incremento na geração de percolados. 

 
 
 Drenagem de Chorume e Gases das Células de Resíduos 

 
Para permitir a dissipação dos gases bem como a remoção do chorume formado nas 
células dos Aterros Sanitários, foi prevista a implantação de sistemas de drenagem 
constituídos por um sistema de drenagem principal na fundação interligado a drenos nos 
maciços de resíduos. 
 
Esses dispositivos compreendem drenos na fundação, drenos horizontais de chorume e 
drenos verticais de chorume e gás. 
 
Os drenos principais de chorume serão instalados na fundação dos aterros devendo ser 
constituído por um sistema de tubulações perfuradas de PEAD envoltas por rachão. 
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Tanto na fundação como após a execução de cada célula de resíduos já coberta com a 
camada de solo, foi prevista a execução dos drenos horizontais de percolado, de forma a 
interligar a célula ao sistema de drenagem interna do aterro.  

 
Os drenos horizontais de chorume serão implantados em valas escavadas nas células de 
resíduos, visando à interligação aos drenos verticais de gás e chorume. Essas valas 
serão escavadas até atingir o topo da camada de solo da célula subjacente. Na seqüência 
será lançado rachão.  O volume remanescente da vala será recomposto com resíduos 
compactados até atingir a base da camada de solo superior. Finalmente será aplicado o 
solo necessário para a recomposição do revestimento da célula em questão. 
 
Os drenos horizontais junto à fundação serão executados sem a escavação de valas, a 
fim de impedir danos à geomembrana de impermeabilização, conforme Figura 2.7-16. 
 

 
 

Figura 2.7-16: Detalhe da Execução do dreno horizontal de percolados 
 interligando os poços Verticais. 

 
 
No talude externo final do aterro serão executados drenos de chorume de talude. Esses 
drenos terão por finalidade captar eventuais vazões de percolados não interceptados pelo 
sistema de drenagem principal e conduzi-los ao dreno principal de fundação, evitando 
assim o afloramento do chorume no talude. 

 
O espaçamento desses drenos será definido por ocasião da construção, em função das 
particularidades locais e, principalmente, em função de potenciais pontos de surgimento 
de percolados. A princípio esses drenos terão espaçamento máximo de 50m. 
 
Nos locais onde ocorrerem mudanças de direção dos drenos de chorume junto aos 
taludes externos, previu-se a execução de caixas de passagem de concreto. 
 
Para a sua implantação serão escavados poços com dimensões compatíveis com as 
características geométricas das caixas. Essas caixas serão moldadas "in loco", ou 
alternativamente ser executadas em peças pré-moldadas. 
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Caso se verifique a ocorrência de vazios entre as paredes do poço e a escavação, os 
espaços serão preenchidos com os materiais preexistentes. 
Todo o chorume coletado será encaminhado a tanques provisórios de armazenamento de 
percolados e encaminhados para tratamento. 

 
Em cada célula os poços foram previstos para ser instalados previamente ao lançamento 
dos resíduos.  
 
Durante os trabalhos, previu-se que serão tomados todos os cuidados necessários para 
proteger a operação, procedendo à extinção de fogo nessas tubulações e mantendo, na 
área, equipamentos apropriados para combater eventuais recombustões. Tubos 
danificados pelo fogo serão substituídos. 
 
Na base dessas tubulações, onde existir geomembrana, serão executadas proteções 
apropriadas para evitar o seu puncionamento. 
 
Os poços serão executados com tubos perfurados de concreto armado. Os furos deverão 
apresentar diâmetro mínimo de 1,5cm, espaçados em linhas a cada 20cm. Em cada linha, 
o afastamento entre furos será de no máximo 20cm, devendo ainda, em linhas 
adjacentes, os furos ser desencontrados em metade do espaçamento. 
 
Ao redor dos tubos será disposta uma camada de rachão com espessura mínima de 
30cm para sua proteção. Para a contenção do rachão deverá ser instalada uma tela 
metálica do tipo TELCON Q335 ou similar, a qual terá função meramente construtiva. 
 
Durante a operação, serão recompostos os drenos de gás que se apresentarem 
danificados. 
 
À medida que os aterros forem apresentando uma massa de resíduos que permita a 
exploração econômica do biogás, as extremidades dos poços serão encapsuladas para 
permitir a adequada captação dos gases gerados e de forma a encaminhá-lo a centrais de 
reaproveitamento. A Figura 2.7-17 apresenta o detalhe do encapsulamento a ser 
instalado. 
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Figura 2.7-17: Detalhe do encapsulamento dos poços verticais. 
 
 
 Sistemas de Drenagem Superficial 

 
Os serviços de drenagem superficial compreenderão a implantação de sistemas 
provisórios e definitivos. 
 
A drenagem provisória englobará todos os serviços de controle de escoamento superficial 
para evitar a infiltração e/ou erosões nas praças e/ou taludes, em decorrência do afluxo 
de águas oriundas de precipitações pluviométricas nas células em execução. Englobará, 
também, as drenagens necessárias nas estradas de acesso provisórias. 
 
A drenagem definitiva compreenderá a implantação dos sistemas de drenagem que 
funcionarão após a conclusão de cada célula e/ou após a conclusão do aterro e das 
estradas de acesso definitivas. 
 
a) Drenagem Provisória 
 

O sistema de drenagem provisória prevista consistirá na implantação de canaletas 
escavadas na camada de cobrimento de cada célula. 
 
Essas canaletas foram programadas para serem instaladas no contato de cada célula 
com as ombreiras e junto às bordas externas das células. 
 
Previamente à sua execução, a área de implantação receberá uma camada de aterro de 
regularização para corrigir eventuais depressões provocadas por recalques do aterro. 
Essas drenagens deverão ser adequadamente mantidas de forma a evitar o aparecimento 
de sulcos de erosões.  
 
Previu-se que após a ocorrência de chuvas intensas, ou de longa duração, serão feitas 
inspeções no sistema de drenagem e restaurações dos locais onde ocorrerem quaisquer 
danos (sulcos de erosão, entupimentos por solo ou outro material, etc.). 
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Nos locais com declividade acentuada ou grande afluxo de água, previu-se a execução de 
revestimento com brita / pedra de mão e/ou sacos de solo/areia a fim de serem evitadas 
constantes manutenções. Esse sistema deverá ser interligado ao sistema de drenagem 
definitiva (conforme ilustrado nas Figuras 2.7-18 e 2.7-19)  
 

 
 

Figura 2.7-18: Descida d’água provisória em sacos de solo/areia. 
 
 

 
 

Figura 2.7-19: Drenagem de sacos de solo/areia  
no pé dos taludes de escavação. 
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b) Drenagem Definitiva 
 

À medida que os aterros forem sendo alteados, foi programada a implantação de 
sistemas definitivos de drenagem superficial, de modo a proteger as praças de trabalho e 
os taludes de corte e aterro de danos provocados por precipitações pluviométricas. As 
canaletas de drenagem e descidas em degraus que circundam os aterros prevenindo o 
fluxo de águas pluviais externas à área de trabalho serão implantadas integralmente no 
início dos trabalhos nos taludes definitivos, desde que estes estejam integralmente 
escavados.  
 
Os sistemas consistirão em Canaletas de Berma, Descidas D’água nos Taludes, 
Canaletas de Concreto, Descidas D’Água em Degraus, Caixas de Passagem, Diques de 
Gabião. 
 
As canaletas de berma e eventuais sarjetões serão implantadas com características 
adequadas às vazões a serem aduzidas. 
 
Previamente à sua implantação desses dispositivos dever-se-á regularizar as suas faixas 
de influência direta com solo argiloso compactado, a fim de corrigir eventuais depressões 
oriundas de recalques dos aterros. 
 
A seguir, deverá ser feita a escavação da vala para a sua implantação, prevendo que todo 
o material oriundo desta operação seja espalhado ao lado, evitando a formação de leiras 
que possam vir a impedir o afluxo de água para as canaletas e/ou sarjetões. Nos locais 
em que a escavação desses dispositivos reduzir o selo de vedação sobre os resíduos 
lançados aquém do especificado, será feita escavação adicional para reconstituição do 
selo. 
 
O revestimento da vala foi concebido para ser feito por brita ou bica corrida compactada 
manualmente, de forma a obter uma superfície a mais regular possível. 
 
Durante a operação dos aterros previu-se que serão mantidas equipes para 
desobstruções periódicas de canaletas e para a recomposição de eventuais trechos 
danificados, após períodos prolongados de chuvas ou precipitações internas. 
 
A fim de aduzir as águas coletadas pelas canaletas de berma para fora das áreas dos 
aterros serão implantadas descidas d'água revestidas com manta gabião. 
 
Nas bermas onde for previsto o tráfego constante de equipamentos de manutenção e de 
transporte de resíduos, serão instalados tubos embutidos. 
 
Sob as descidas d’água e abaixo do selo argiloso, serão instalados drenos em rachão 
envoltos com manta geotêxtil para assegurar a drenagem de eventuais bolsões de 
chorume que poderão ocorrer na área de implantação desses diapositivos de drenagem. 
 
Na seqüência será feito o cobrimento do lixo das áreas expostas com solo argiloso 
compactado assegurando um recobrimento mínimo de 0,40m sobre os resíduos. 
 
Uma vez concluído este recobrimento, será feito o revestimento da área de implantação 
das descidas d’água com manta geotêxtil. 
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Na seqüência foi prevista a instalação de mantas gabião e os gabiões saco, os quais 
serão constituídos por um invólucro de tela metálica (arame) em malha hexagonal, 
amarrados uns aos outros e preenchidos com material rochoso de dimensões adequadas 
às características do gabião, formando elementos permeáveis e flexíveis.  
 
Em locais específicos deverão ser instaladas canaletas de concreto para drenagem das 
águas pluviais. Tendo em vista que esses dispositivos se constituem de estruturas rígidas, 
essas canaletas somente deverão ser empregadas em regiões não sujeitas às 
deformações dos maciços dos aterros. 
 
Nos locais de forte declividade, serão executadas escadas (descidas em degraus) de 
seção retangular ou trapezoidal, que serão implantadas totalmente em concreto armado. 
Nos trechos de transição de taludes será dada atenção especial ao travamento da escada 
(através de abas laterais) para evitar trincas por movimentação diferenciada de trechos da 
estrutura. 
 
Durante a operação dos aterros deverão ser mantidas equipes para desobstrução das 
descidas d’água em degraus e para a recomposição de eventuais trechos danificados 
após os períodos prolongados de chuvas ou precipitações intensas. 
 
No final das obras de drenagem provisórias e/ou definitivas (canaletas e descidas em 
degrau), onde a água passa a escoar pelo terreno natural, serão executados 
revestimentos em rachão para dissipação de energia e/ou controle de erosão ao pé das 
estruturas. 
 
As dimensões desses dissipadores serão definidas durante a execução dos trabalhos, em 
função das necessidades locais e do tipo de material existente na fundação. 
 
O rachão será lançado após a remoção dos materiais inadequados existentes na área e, 
na seqüência, feito o apiloamento manual, de forma a obter um bom embricamento entre 
as partículas, criando uma superfície uniforme, sem blocos soltos. 
 
Nas drenagens naturais existentes, onde ocorrerem fortes declividades que possam gerar 
velocidades acentuadas no fluxo e erosão do terreno, poderá ser necessário executar 
muros de gabião caixa e manta gabião ou estruturas de contenção apropriadas. 
 
Sempre que ocorrerem mudanças de direção ou confluência de canaletas de drenagem, 
serão instaladas caixas de passagem de concreto. 
 
As caixas de passagem, executadas em concreto armado, serão resultado da adaptação 
das formas e dimensões das canaletas afluentes e efluentes às condições locais. Sempre 
que possível, nas caixas de passagem serão previstos degraus de dissipação de energia 
para adequação do fluxo. 
 
As caixas de passagem deverão ser construídas concomitantemente com as canaletas e 
com os mesmos métodos empregados na construção destas. 
 
Em locais específicos, especialmente junto ao término das descidas d’água nos taludes, 
deverão ser executadas caixas de dissipação com gabião caixa. As caixas de dissipação 
serão construídas concomitantemente com as descidas d’água nos taludes,sendo 
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seguidas as mesmas especificações empregadas na construção destes (vide Figuras 2.7-
20 e 2.7-21). 
 

 
 

Figura 2.7-20: Descidas d’água em gabião implantada em um aterro sanitário. 
 
 

 
 

Figura 2.7-21: descidas d’água em concreto implantada em um aterro sanitário. 
 
 
 Tratamento dos Percolados da CTR Terramar  

 
Dados de monitoramento de outros aterros sanitários revelam que as características dos 
percolados variam caso a caso. 
 
A faixa de variação das concentrações dos constituintes do chorume é significativa, 
principalmente para os aterros novos. 
 
A variação da composição química é em função da idade do aterro e da fase em que a 
amostra é coletada. Se o chorume é coletado durante a fase de decomposição ácida, 
tem-se pH baixo e as concentrações de DBO, DQO e metais pesados altas. Se o 
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chorume for coletado na fase de fermentação metanogênica, o pH situa-se entre 6,5 e 7,5 
e as concentrações anteriormente serão baixas. 
 
A biodegradabilidade do chorume é variável em função do tempo. Inicialmente a relação 
DBO/DQO é maior ou igual a 0,50. Valores desta relação entre 0,4 e 0,6 indicam que a 
matéria orgânica é facilmente biodegradável. Em aterros maduros, esta relação 
frequentemente varia entre 0,05 e 0,2. Nestes casos, a relação tem valores baixos porque 
o chorume de aterros maduros contém ácidos húmicos e fúlvicos, que não são 
biodegradados com facilidade. 
 
Devido à grande variação das características do chorume, os sistemas de tratamento são 
complexos, podendo ser diferentes em função do tempo, da vida do aterro e até mesmo 
diferentes para pontos distintos de um mesmo aterro de médio a grande porte. 
 
Na prática observa-se que em uma parcela considerável do tempo o percolado apresenta 
alta concentração de DBO e DQO que tornam esses percolados de difícil tratamento e de 
elevado custo. 
 
Para a seleção de uma unidade a ser agregada em uma central de tratamento de 
resíduos do porte da CTR Terramar, devem ser analisados os diversos sistemas de 
tratamento disponíveis no mercado, destacando-se entre eles: 
 
 
a) Recirculação de Chorume  
 

Neste processo, todo o chorume coletado pelo sistema de drenagem é reinjetado do 
próprio corpo do aterro visando promover uma aceleração da decomposição dos resíduos 
dispostos e uma diminuição do DBO/DQO do próprio chorume. Assim o percolado obtido 
das partes mais antigas do aterro, que se apresenta rico em micro-organismos, é coletado 
e reintroduzido no corpo do aterro, principalmente nas partes mais novas do maciço que 
necessitam destes vetores para iniciar o processo de biodegradação. 
 
 
b) Evaporação  
 

Compreende a eliminação do chorume pela sua evaporação. Em geral, numa grande 
parcela do tempo é feito se valendo da combustão do próprio biogás do aterro. Neste 
esquema, cuidados devem ser tomados visando ao controle e ao monitoramento dos 
gases e particulados originários do processo, tanto de evaporação do chorume como do 
biogás. 
 
A Figura 2.7-22 apresenta um esquema de uma unidade de Evaporação de Chorume 
aproveitando o próprio biogás gerado pelo aterro sanitário.  
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Figura 2.7-22: Esquema de Unidade de Evaporação de Chorume. 
 
 
Este tipo de equipamento assegura a evaporação da água do percolado e a precipitação 
de sólidos no interior de uma câmara de evaporação, os quais são conduzidos a 
depósitos de resíduos externamente ao sistema. Os resíduos obtidos no sistema são 
posteriormente transferidos para o maciço do aterro sanitário. 
 
O equipamento é, em geral, constituído por um soprador de ar de combustão, um tubo de 
combustão, uma câmara de vaporização, um sistema de exaustão e um sistema de 
descarga de sólidos. 
 
O tubo de combustão é alimentado pelo soprador que, atravessando o depósito de 
chorume, cria instantaneamente vapor, enquanto que os gases se misturam ao líquido 
permitindo a distribuição de calor. Os orifícios do tubo queimador são posicionados com 
ângulo de 180o, permitindo assim que o tubo seja continuamente purgado. 
 
A turbulência no tanque evaporador assegura a simultânea evaporação da água e a 
remoção de sólidos. Uma “rosca sem fim”, montada na base da câmara de vaporização, 
permite a remoção dos sólidos precipitados para fora do sistema. 
 
Os vapores antes de deixarem o evaporador passam por um filtro para impedir que 
materiais poluentes deixem o sistema. 
 
Todas as superfícies que ficam em contato com o percolado são em geral fabricadas em 
aço inoxidável, a fim de evitar a oxidação de partes do equipamento.  
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O equipamento pode ser projetado por sistemas modulares compactos que permitem o 
agrupamento de diversas unidades, adequando-se facilmente as demandas a serem 
tratadas no decorrer da vida útil dos aterros sanitários. 
 
 
c) Transporte para Estações de Tratamento de Esgotos  
 
Neste esquema, o chorume coletado é transportado por veículos adequados e/ou através 
de “chorumedutos” a Estações de Tratamento de Esgotos onde é misturado aos efluentes 
líquidos domésticos para ser tratado.  
 
Este sistema é empregado em diversos aterros brasileiros e de outros países e dependem 
da existência de Estações de Tratamento de Esgotos em distâncias de transporte 
atrativas para ser economicamente viável.  
 
Em geral, quando se emprega este sistema, é feito um acordo entre os proprietários da 
CTR e da Estação de Tratamento de Esgoto onde esta última recebe as demandas de 
chorume e o proprietário da CTR recebe o lodo gerado pelo tratamento de esgoto, numa 
operação “troca-troca”, na qual não há desembolso de dinheiro pelas duas partes. 
 
Salienta-se que o recebimento do lodo nos aterros sanitários é um procedimento 
tecnicamente atrativo, pois apresenta a vantagem de promover a aceleração da 
biodegradação dos resíduos no maciço do aterro, desde que a umidade do lodo não seja 
excessiva, por gerar dificuldades operacionais. 
 
 
d) Tratamentos “In Situ” 
 

São processos no qual o chorume é tratado junto às instalações da CTR, sendo os 
efluentes depurados lançados nos corpos receptores existentes nas suas proximidades. 
Os principais processos atualmente em uso são os Anaeróbios, os Aeróbios, os Físico-
Químicos, e os que combinam esses diversos processos. A escolha do mais adequado 
deve ser feita através de avaliações técnicas e econômicas, mediante estudos de 
tratabilidade executados em laboratório e “in situ”. 
Nos sistemas mistos, as principais etapas de tratamento correspondem a: 
 
− Tratamento Preliminar: visa remover os sólidos grosseiros que possam ser 

encaminhados ao sistema. 
 
− Tratamento Físico-Químico: tem por objetivo reduzir a toxicidade do efluente para 

que ele possa ser mais facilmente degradado de maneira biológica. 
 
− Tratamento Biológico: tem por função remover, principalmente, a alta carga orgânica 

presente neste tipo de efluente, no entanto ainda é possível que seja realizada a 
remoção de substâncias ambientalmente indesejadas, como por exemplo, a amônia. 
Para tal, conta com sistemas diversos, tanto anaeróbios como aerados.  

 
− Pós-tratamento: será responsável pelo polimento final do efluente que será lançado. 

Nesta etapa são removidos sólidos finos que possam ter se desprendido do sistema e 
haverá também a desinfecção do efluente como forma de manutenção da qualidade 
da água do corpo receptor que receberá este efluente. 
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Basicamente, neste tipo de estação de tratamento os líquidos percolados provenientes de 
aterros sanitários são encaminhados para a etapa de tratamento preliminar, onde serão 
realizados os processos de desarenação e gradeamento. 
 
Em seguida o líquido percolado é direcionado para um tanque de equalização antes de 
entrar no processo físico-químico. 
 
O processo físico-químico tem por objetivo remover parte do nitrogênio amoniacal que 
confere toxicidade para o sistema biológico. No tanque físico-químico é realizado o acerto 
do pH e em seguida a dosagem dos produtos químicos. Após a reação de remoção do 
nitrogênio amoniacal, é realizada a sua separação na unidade de decantação 
subsequente. 
 
Uma vez que parte do nitrogênio amoniacal foi removida no sistema físico-químico, o 
efluente pode ser encaminhado para as demais unidades biológicas existentes. A primeira 
unidade biológica é em geral composta por uma Lagoa Anaeróbia de Fluxo Ascendente 
(LAFA). Esta unidade tem por objetivo reduzir parcialmente a carga orgânica. Uma vez 
que não possui aeração, é bastante econômica, já que o gasto de energia seria bastante 
alto, visto que a quantidade de matéria orgânica também é elevada. 
 
Após o tratamento no LAFA, o chorume passa pelo sistema de Lodos Ativados. 
 
O processo de Lodos Ativados possui uma unidade de aeração seguida de uma unidade 
de separação dos sólidos, de onde o lodo separado é quase que totalmente retornado ao 
tanque de aeração para mistura com as águas residuárias, sendo o restante descartado e 
o lodo descartado retorna para a lagoa anaeróbia para ser biodegradado.  
 
Por fim, o efluente passa pela unidade de tratamento terciário composta por um sistema 
de cloração – onde ocorre a desinfecção e uma unidade de Filtração - composta por um 
filtro de areia/antracito, onde são removidos sólidos menores que porventura ainda 
persistam no efluente. 
 
 
e) Sistema de Tratamento a ser implantado na CTR Terramar 
 

Uma vez que o balanço hídrico regional é favorável a pequena geração de percolados, na 
fase inicial de operação dos Aterros Sanitários da CTR Terramar as vazões de chorume 
geradas serão recirculadas nos maciços dos próprios aterros.  
 
À medida que os aterros começarem a apresentar vazões expressivas, devido aos 
grandes volumes de resíduos recebidos pela CTR, deverá ser efetivamente implantada a 
unidade de tratamento de percolados da CTR Terramar. 
 
A escolha do sistema a ser adotado para a CTR Terramar compreenderá a instalação de 
Tratamento In Situ, ou na implantação de Evaporadores empregando o próprio biogás 
gerado pelos Aterros, cujo projeto será detalhado durante o desenvolvimento do projeto 
executivo das diversas unidades da CTR. 
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 Monitoramento Geotécnico e Ambiental Durante as Fases de Implantação e 
Operação das Diversas Unidades 

 
Durante a fase de implantação e operação das diversas unidades deverá ser 
desenvolvido o monitoramento geotécnico e ambiental de toda a área da CTR Terramar 
envolvendo entre outros aspectos as seguintes atividades: 
 
− Escavação 
 
Visará acompanhar os serviços de escavação de todas as áreas de implantação das 
diversas fases das diversas unidades da CTR. Através deste acompanhamento, deverão 
ser avaliadas “in loco” as principais premissas e hipóteses de projeto, adotadas a partir 
das investigações geológico-geotécnicas desenvolvidas. Caso sejam verificadas 
diferenças significativas, o monitoramento definirá a execução dos ajustes necessários a 
assegurar o melhor desempenho operacional do aterro, além de sua segurança. 
 
Nesta atividade deverão ser avaliadas as condições reais de fundação para assegurar a 
remoção de materiais impróprios à estabilidade das diversas unidades, eventuais 
necessidades de execução de rebaixamentos do lençol freático e esquemas de desvios 
de água de fundação existentes, necessários à implantação de canalizações dos corpos 
de água existentes na área, como também definirá os destinos de materiais escavados, 
adequações de áreas para estoques de materiais aproveitáveis, etc. 
 
Além disso, deverão ser acompanhadas as execuções dos Aterros de Bota-Espera e 
Bota-Fora dos excedentes escavados e que não tiverem aplicação simultânea às 
operações de escavação. As operações de lançamento dos materiais excedentes nessas 
áreas deverão ser planejadas e protegidas de modo a evitar a eventual erosão dos solos 
depositados em períodos de precipitações pluviométricas intensas ou, geração de poeira 
em períodos de estiagem. Caso necessário, poderão ser implantados sistemas de 
drenagem provisórios e/ou definitivos. 
 
 
− Implantação das Canalizações dos Cursos d’Água e Drenagens externas da CTR 
 
Com relação a esses serviços, durante os trabalhos de implantação das diversas 
unidades, deverão ser feitos os ajustes necessários nas canalizações de cursos d’água e 
drenagens externas nas diversas unidades para adequá-las às particularidades locais, 
como por exemplo, depressões localizadas, presença de matacões, etc., bem como para 
ajustes de eventuais interferências com o sistema viário a ser implantado, caso sejam 
necessárias alterações significativas de traçados em relação aos atualmente existentes. 
 
 
− Troca de  Solo de Fundação das Diversas Unidades 
 
Compreenderá a implantação do eventual reaterro necessário para permitir o início das 
camadas de tratamento e impermeabilização de fundação das diversas unidades. Nestes 
serviços, deverão ser avaliadas as aplicações dos materiais mais apropriados, os 
controles de construções, destacando entre eles as espessuras das camadas, grau de 
compactação, desvio de umidade, laminações indesejáveis, adequabilidade dos 
equipamentos de compactação, etc. 
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− Implantação do Sistema de Impermeabilização e Drenagem de Percolados da 
Fundação das Diversas Estruturas  

 
Durante a fase de implantação dos dispositivos de impermeabilização de fundação das 
diversas estruturas da CTR deverá ser acompanhada a execução das camadas de aterro 
de base com a eventual aplicação de solo argiloso misturado com bentonita visando 
assegurar permeabilidade de projeto, assim como a execução dos detalhes de emendas 
das geomembranas, testes de estanqueidade, aplicação de eventuais “manchões“ nos 
trechos, execução das camadas de proteção das geomembranas com materiais 
apropriados, execução das interligações dos drenos de fundação com os sistemas de 
drenagem de gás e percolados, etc.  
 
Para as estruturas dos galpões das Unidades de Blendagem, de Solidificação, de 
Tratamento de Resíduos de Saúde, além do monitoramento dos sistemas de 
impermeabilização das fundações dessas estruturas, deverão ser acompanhadas as 
implantações dos tanques de coleta e armazenamento provisórios dos eventuais 
efluentes gerados ou de sistemas de lavagem dessas unidades. 
 
 
− Execução das Células de Resíduos dos Aterros Sanitários 
 
Compreenderá a avaliação da disposição dos materiais, confirmação dos procedimentos 
executivos de compactação de resíduos (tipo de equipamentos empregados, espessuras 
de camadas, número de passadas dos equipamentos), execução mensal de 
caracterização de resíduos (englobando a gravimetria, índices físicos e composição de 
resíduos), espessuras e tipos de materiais empregados na cobertura diária das células 
(prevendo a execução semanal de ensaios de caracterização e compactação dos 
materiais utilizados), a indicação da necessidade de eventuais substituições ou 
adequações em Poços Verticais de Drenagem e dispositivos de Instrumentação 
danificados pelos equipamentos de construção e transporte de resíduos. 
 
 
− Sistemas de Drenagem Interna das Camadas dos Aterros Sanitários 
 
Durante monitoramento, dever-se-á acompanhar a implantação dos Drenos Horizontais e 
de Taludes, bem como Poços Verticais ajustando-os para evitar interferências não 
previstas em projeto, devido ao real plano de operação do aterro.  
 
Deverão ainda ser avaliadas as necessidades de complementação desses sistemas para 
solucionar problemas operacionais localizados, bem como confirmar que os Poços 
Verticais de Gás permaneçam permanentemente “acesos”. 
 
 
− Implantação de Sistemas de Drenagem Provisórios e Definitivos 
 
Visarão acompanhar e propor recomendações para implantação de sistemas provisórios 
de drenagem, correções de erosões localizadas, bem como executar os projetos de 
readequações necessários nos sistemas de drenagem definitivos para se ajustarem às 
condições operacionais efetivas dos aterros. 
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− Recobrimentos Finais das Células de Resíduos Industriais Classe I e dos Aterros 

Sanitários  
 
Neste item deverão ser acompanhadas as implantações dos dispositivos finais de 
fechamento das camadas, verificando a adequabilidade dos materiais empregados 
(executando periodicamente ensaios de caracterização dos materiais empregados), 
revestimento vegetal projetado, correção de erosões localizadas e de “declividades 
negativas”, que porventura ocorram devido às deformações dos maciços dos aterros, bem 
como drenagem de eventuais surgências de percolados nas superfícies externas dos 
taludes do Aterro, correção de eventuais trincamentos, etc. 
 
 
− Instrumentação 
 
Execução de leituras dos instrumentos instalados e elaboração de gráficos com medidas 
quinzenais dos Piezômetros, Marcos Superficiais e dos Poços de Monitoramento, 
instalados durante a operação das diversas unidades, bem como após a sua conclusão.  
 
Deverão ser mantidas cópias desses gráficos permanentemente no escritório de apoio de 
operação da CTR Terramar. Sempre que ocorrer algum dano nesses instrumentos, 
deverá ser providenciado para que estes sejam substituídos, para assegurar a 
continuidade das leituras. 
 
Além disso, sempre que possível, deverão ser feitas leituras dos níveis de chorume dos 
Poços Verticais de Drenagem (PDR) mais próximos aos Piezômetros, objeto das leituras. 
As leituras dos Marcos Superficiais (deslocamentos horizontais e verticais) e das cotas e 
coordenadas das bocas dos Piezômetros e Poços de Monitoramento deverão ser 
referenciadas a Marcos de Referência que sejam considerados fixos.  
Todas as leituras deverão ser feitas por equipes treinadas para este fim e deverão ser 
utilizados instrumentos de apoio (teodolitos, estações totais, “pios” para medida de níveis 
piezométricos) periodicamente aferidos. 
 
 
− Outros Aspectos 
 
Durante o monitoramento deverão ainda ser verificados e registrados os seguintes 
pontos: 
 

 Execução de plantas e seções “como construído” das diversas unidades instaladas. 
 

 Verificação da presença de fumaça nos poços de gás, (que indicam que os poços 
estão queimando resíduos provocado pela entrada de ar atmosférico por eventuais 
trincamentos dos aterros). 

 
 Presença de quantidades elevadas de fauna alada (urubus, gaivotas, garças, etc.) 

para que se possa estudar uma alternativa de manejo desses animais. 
 

 Verificação da integridade de cercas ao longo das áreas do empreendimento. 
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 Análise sistemática da concentração de gases expelidos pelos poços de drenagem 
dos aterros sanitários para avaliar as concentrações de metano.  

 
 Coleta semestral de amostras de gás junto aos poços de drenagem de gases para 

análise em laboratório dos diversos componentes do material emanado pelos aterros. 
 

 Avaliações de gases emanados nas demais unidades para verificação da ocorrência 
de gases nocivos à saúde dos funcionários da CTR, bem como da vizinhança da CTR 
Terramar. 

 
 Coleta trimestral de amostras dos percolados dos Aterros Sanitários nos Poços de 

Inspeção e Tanque de Acumulação para análises físico-químicas, concentração de 
DBO, DQO, etc. 

 
 Coleta mensal de amostras de efluentes armazenados nos poços de coleta das 

demais unidades da CTR para análises físico-químicas, concentração de DBO, DQO, 
etc. 

 
 Coleta semestral de amostras de água nos Poços de Monitoramento e cursos de água 

existentes no entorno da CTR Terramar para execução de ensaios em laboratórios 
especializados para verificação de eventuais níveis de contaminação do lençol freático 
e recursos hídricos locais. 

 
De posse desses dados, deverão ser elaborados relatórios de acompanhamentos 
mensais resumidos e um relatório detalhado para ser encaminhado aos órgãos de 
Legislação Ambiental. 
 
 
 Capacidade dos Aterros e das Células de Resíduos Classe 1 e Vida Útil  

 
Os Aterros Sanitários da CTR Terramar apresentam as seguintes capacidades: 
 
− Aterro Sanitário 1.................................................................... 1.227.000t 
 
− Aterro Sanitário 2.................................................................... 677.500t 
 
− Aterro Sanitário 3.................................................................... 351.300t 
 
Os três aterros totalizam uma capacidade total de 225.500t. Adotando-se uma demanda 
de 500t/dia de recebimento de Resíduos Classe 2 e trabalhando-se 300dias por ano, a 
vida útil dos 3 aterros será de 15anos. 
 
Com relação aos Resíduos Classe 1, a capacidade de cada célula é de 7.300t. Uma vez 
que estão previstas 24 Células de resíduos Classe 1, a capacidade total de recebimento 
deste tipo de resíduos será de 175.200t. Considerando uma demanda 50t/dia e 
trabalhando-se 300dias por ano, a vida útil das 24 células será de 12 anos. 
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 Sequenciamento de implantação da CTR TERRAMAR 
 
A implantação da CTR TERRAMAR deverá ser em 3 etapas básicas. 
  
Na primeira serão implantados os Aterros Sanitários Classe 2, 1 unidade de Tratamento 
de Resíduos de Saúde e o Centro Tecnológico, conforme indicado no Desenho 027-ATR-
CIT-ASD-A1-B047(Anexo I). 
 
Na segunda etapa serão implantadas as unidades relativas às Células de Resíduos 
Classe 1, os Leitos de Secagem e de Blendagem de Resíduos Líquidos e Sólidos. 
 
Na terceira etapa será instalado o Incinerador de Resíduos Industriais Classe 1. 
 
Inicialmente, será feita a reconformação topográfica local de forma a implantar o centro 
tecnológico da CTR, incluindo as unidades de apoio e o Aterro Sanitário de Resíduos 
Domiciliares. 
 
Não está previsto o importe de solos para a reconformação topográfica local nem de solos 
para a execução das camadas de cobertura diária dos resíduos e da camada de 
revestimento final. 
 
O acesso a CTR será feito pela região noroeste da área e através da implantação de uma 
pista pavimentada na porção norte. 
 
O canteiro provisório para o início das obras será instalado na região nordeste da área. 
À medida que as obras evoluírem, e com a conformação parcial do patamar superior da 
CTR TERRAMAR na Elevação 140,00m, o canteiro será transferido para este patamar. 
 
Procurar-se-á promover o prosseguimento da escavação desse patamar na medida das 
necessidades de implantação das diversas unidades da CTR. 
 
Os locais de Bota-Esperas e Bota-Foras de escavação que não puderem ter emprego 
simultâneo à escavação estão indicados no Desenho 027-ATR-CIT-ASD-A1-B011(Anexo 
I). 
 
 
 Balanço massa de solo – Escavação Aterro e Bota-Fora 

 
A Tabela 2.7-1 apresenta a síntese do balanço de massa entre os volumes escavados e 
os volumes de solo a serem empregados na 1ª Etapa de Implantação da CTR Terramar. 
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Tabela 2.7-1: Balanço de Massa de escavação obrigatória e necessidade de solos 
argilosos 
 

ESTRUTURA UNID. QUANTIDADE 
CUSTO UNITÁRIO 
IMPLANTAÇÃO E 

OPERAÇÃO 
CUSTO TOTAL 

Aterro Sanitário 1 t 1.227.000 12,00 14.724.000,00 
Aterro Sanitário 2 t 677.500 12,00 8.130.000,00 
Aterro Sanitário 3 t 351.300 12,00 4.215.600,00 

Escavação da 
Plataforma Superior m³ 1.400.000 7,50 10.500.000,00 

Bota-Fora de Solo m³ 971.420 2,50 2.428.550,00 
Unidade de Apoio (*) gl 1 600.000,00 600.000,00 
Unidade de Resíduos 

de Saúde gl 1 900.000,00 900.000,00 

Custo Total    41.498.150,00 

 
 
 Consumo de água e energia Elétrica 

 
A tabela 2.7-2 apresenta as estimativas de consumo de água e energia elétrica. 
 
Tabela 2.7-2: Consumos de água e energia Elétrica. 
 

UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA m3/dia ENERGIA ELÉTRICA kW 
Unidades de apoio 
Aterros Sanitários Classe II por Aterro 
Aterro Industrial Classe I por Célula 

50 15 

Unidade de Autoclavagem por Módulo 2 200 
Unidade de Solidificação 2 300 
Unidade de Blendagem 2 380 
Incinerador A definir A definir 

TOTAL 55 895 

 
A tabelas 2.7-3 e 2.7-4 apresentam a estimativa de mão de obra a serem utilizadas nas 
fases de implantação e operação do empreendimento; e a tabela 2.7-5 apresenta o 
cronograma de implantação da obra. 
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Tabela 2.7-3: Histograma de Mão-de-Obra -  Implantação. 
 

POSIÇÃO Salário Estimado MÊS 
1 

MÊS
 2 

MÊS 
3 

MÊS
 4 

MÊS 
5 

MÊS 
6 

MÊS  
7 

MÊS  
8 

MÊS  
9 

MÊS 
10 

MÊS 
11 MÊS 12

Coordenador da Obra( Engenheiro) R$ 8.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Engenheiro Civil R$ 7.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Engenheiro Eletrico R$ 7.000,00 1 1 1  -    -  -   -   -  -    -   -  -  
Técnicos R$ 1.800,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Operacional  R$ 750,00 18 18 18 18 13 13 13 13 13 13 13 13 
Motoristas das Máquinas R$ 1.000,00 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Soldador Manta R$ 1.800,00  -   -  - 2 3  -   -   -   -   -  -  - 
Pedreiro R$ 1.200,00 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 

MÃO DE OBRA TOTAL  34 28 25 

 
 
Tabela 2.7-4: Histograma de Mão-de-Obra – Fase de Operação. 
 

POSIÇÃO Salário Estimado  ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4  ANO 5 A 10 Total 

DIRETOR GERAL R$ 15.000,00  1  -    -  -  - 1 
DIRETOR FINANCEIRO R$ 13.000,00   -   -  1  -  - 1 
GERENTE DA PLANTA R$ 7.000,00  1  -   -  -  - 1 
SECRETÁRIA RECEPÇÃO R$ 900,00  1  -   -  -  -  1 
COORD. COMERCIAL R$ 5.000,00  1  -  -  -  - 1 
COORD. OPERACIONAL R$ 3.500,00  1  -   -  -  1 2 
SUPERVISOR LABORATÓRIO R$ 3.500,00  1  -   -   -  - 1 
ASSISTENTE LABORATÓRIO R$ 1.500,00  2  - 1  -  - 3 
VENDEDOR R$ 2.500,00  1 1  -  - 2 4 
SUPORTE DE VENDAS R$ 1.200,00  1  -  -  - 1 2 
SUPERVISOR DE CAMPO R$ 1.500,00  1  -  -  - 1 2 
OPERACIONAL CAMPO  ATERRO R$ 750,00  3 1 1 1 2 8 
OPERACIONAL  SUPORTE R$ 680,00  1  -    -  1 2 4 
RECEPÇÃO DE RESÍDUOS R$ 1.200,00  1  -   -  1 1 3 
MANUTENÇÃO ( Técnicos) R$ 1.200,00  1  -  -  - 1 2 
MOTORISTA MÁQUINAS OP. ATERRO R$ 1.000,00  2  -  -   -  1 3 
COMUNICAÇÃO E ADMINISTRATIVO R$ 1.100,00  2  - 1  - 1 4 
COPEIRA R$ 500,00  1  -   -  -  - 1 
LIMPEZA TERCEIRIZADA R$ 500,00  2  -  - 1  - 3 
SEGURANÇA TERCEIRIZADA R$ 750,00  3  -  -  - 1 4 
ESTAGIÁRIOS R$ 800,00  3 2  -  1 1 7 

  30 4 4 5 15 58 
TOTAL  30 34 38 43 58  
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Tabela 2.7-5: Cronograma de Implantação da Obra. 
 

ETAPAS Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 

1. ETAPA                       

1.1 Construção Célula Resíduos Classe II capacidade 677.500 ton.                                                             

1.2 Instalação Unidade de Tratamento de Resíduos de Saúde                                                             

1.3 Construção Célula Resíduos Classe II capacidade 351.300 ton.                                                             

1.4 Centro Tecnológico                                                              

1.5 Construção Célula Resíduos Classe II capacidade 1.227.000 ton.                                                             

2. ETAPA                     

2.1 Construção Células Resíduos Classe I                                                              

2.2 Construção Leitos de Secagem                                                             

2.3 Blendagem                                                             

3. ETAPA                                                     Previsão 

3.1 Incinerador                                                             
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 Estimativa de Investimento na 1ª fase da CTR TERRAMAR 
 

A estimativa de investimento total na fase de implantação e operação das unidades a 
serem instaladas na 1ª Etapa da CTR Terramar será de R$ 52.299.200.(sem a mão de 
obra inclusa) 
 
 
 




