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RESUMO

A degradação  ambiental  decorrente  do  descarte  inadequado  de  resíduos  sólidos  tem

aumentado  com o desenvolvimento  tecnológico.  Os  resíduos  sólidos  podem conter  substâncias

químicas  com  características  tóxicas,  dentre  elas  os  metais  pesados  presentes  em  materiais

provenientes  de  diversas  atividades.  Estas  substâncias  químicas  podem poluir  e  contaminar  os

recursos naturais o que pode ocasionar riscos à saúde pública e o meio ambiente. A disposição

adequada de resíduos passou a ser um dos maiores desafios do Brasil. Entretanto a falta de mão de

obra  qualificada,  na  área  ambiental,  tem  dificultado  na  elaboração  de  projetos  executivos  de

engenharia para aterros sanitários.  Não são levados em conta critérios técnicos para seleção de

áreas, para impermeabilização de fundo das trincheiras, para destinação de resíduos de serviços de

saúde,  para  escolha  de  tratamento  adequado  para  o  percolado.  Portanto,  esta  pesquisa  buscou,

através do levantamento bibliográfico, de pesquisa no órgão ambiental do Estado do Ceará e de

pesquisa  em campo,  oferecer  aos  municípios  cearenses  um direcionamento  para  elaboração  de

projetos executivos de aterros sanitários e para o licenciamento ambiental no âmbito da SEMACE,

levando  em  conta  a  legislação  ambiental,  as  normas  técnicas  e  os  procedimentos  do  órgão

ambiental.

Palavras Chaves: Aterro Sanitário, Aterro de Sobral, Aterro de Caucaia, Licenciamento Ambiental. 



ABSTRACT

The  environment  depletion  originated  from  inappropriate  solid  waste  discharge  has

increased with the technology development.  The solid waste may contain chemical compounds,

such as heavy metals found in a lot of materials used by society in a variety of activities, with toxic

characteristics.  This  chemical  compounds  may  cause  pollution  and  contamination  of  natural

resources, with serious bad consequences for the public health and the environment. The correct

disposal of the waste solid became one of the biggest challenges of Brazil. However, the country

has faced problems with low quality of human resources in the environmental field, which brings

difficulties with landfills projects. Most of the landfill projects don’t take in a count the technical

criteria for area selection, for base impermeabilization, for health care waste disposal and for the

slurry treatment.  Thus,  this  paper  tried,  with  a  intensive  bibliographic  study,  researches  in  the

environmental agency of state of Ceara (SEMACE) and  in loco researches, offer to the cities of

Ceara a guide for  elaboration of  landfill  projects  and for environmental  licensing,  showing the

environmental laws, the technical standards and the environmental agency procedures.

Keywords: Landfill, Landfill of Sobral, Landfill of Caucaia, Environmental Licensing.
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1.0 Introdução

Com  o  avanço  industrial  e  tecnológico,  a  quantidade  de  resíduos  gerada  aumentou

drasticamente,  surgindo  novos  tipos  de  rejeitos,  que  apresentam  maior  dificuldade  de  serem

reprocessados ou reaproveitados.  O tempo de vida de alguns produtos utilizados como matéria

prima é muito reduzido e, em alguns casos, não voltam para o processo produtivo industrial e nem

são  reaproveitados.  Dessa  forma,  diferente  do  que  ocorre  no  ciclo  natural,  o  ciclo  produtivo

comercial  é  incompleto,  ou  seja,  grande  parte  dos  resíduos  gerados  pelo  consumidor  não  são

reprocessados para o início do sistema industrial produtivo.

Esse modelo econômico baseado na produção e consumo de bens e serviços vêm gerando

grandes problemas nos dias atuais, dentre eles, o da descartabilidade dos resíduos gerados.

Alguns  métodos  de  disposição  dos  resíduos  são  feitos  sem  nenhum  controle  técnico

operacional,  contribuindo  para  o  desgaste  dos  recursos  naturais,  aumentando  a  incidência  de

doenças e a queda da qualidade de vida e bem-estar populacional.

Os lançamentos em vazadouros a céu aberto é um exemplo desse tipo de método, no qual

os resíduos são descarregados sobre o solo sem nenhuma medida de controle e proteção ao meio

ambiente e à saúde pública. Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos do Ipea (2012), a região

Nordeste abriga o maior número de municípios com lixões, são cerca de 1.598, o equivalente a 89%

do total de cidades da região.

Esse método de disposição apresenta-se como uma prática que gera inúmeros prejuízos

socioambientais e sanitários, tais como: a poluição do solo,  dos recursos hídricos superficiais e

subterrâneos, do ar e a proliferação de vetores de doenças, principalmente ratos, moscas, mosquitos

e baratas, pondo em risco a saúde pública assim como comprometendo a qualidade de vida e do

meio ambiente. Acrescenta-se, ainda, a falta de controle de acesso à área, sujeitando os catadores de

materiais recicláveis a condições insalubres de trabalho, agravada pela disposição indiscriminada de

resíduos do serviço de saúde junto com os resíduos domiciliares. Além disso, os lixões tornaram-se

uma solução ilegal diante da Política Nacional de Resíduos Sólidos para a disposição de resíduos.

Tal situação exigirá pronta resposta do Ministério Público Brasileiro,  guardião da lei  e

defensor da sociedade, pois, deverá exigir dos Municípios, não apenas o encerramento dos lixões

mas também os aterros controlados, pois tecnicamente são considerados “lixões”.

O aterro  controlado é  outra  forma de  disposição  final  dos  resíduos.  Embora  seja  uma

técnica mais aconselhável do que os lixões a céu aberto, o mesmo não possui padrões de controle e

proteção  ideais,  sendo  uma  forma  de  tentar  minimizar  os  danos  causados  pela  disposição

inadequada do lixo. Essa técnica atualmente não é aceita por vários órgãos de controle ambiental,

16



dentre  eles  a  Superintendência  Estadual  do  Meio  Ambiente  –  SEMACE,  que  só permitem,  no

momento, emprego do aterro sanitário enquanto alternativa tecnológica adequada para a disposição

final de lixo.

O aterro sanitário é o método mais aconselhável de disposição dos rejeitos, considerando a

realidade de países em desenvolvimento como o caso do Brasil, estando compatível com os critérios

de engenharia e normas operacionais vigentes. A norma NBR 8419, de 19 de abril de 1984, da

Associação Brasileira de Normas Técnicas, define o Aterro Sanitário como sendo uma técnica de

disposição de resíduos sólidos urbanos no solo sem causar danos à saúde pública e à sua segurança,

minimizando  os  impactos  ambientais,  método  este  que  utiliza  princípios  de  engenharia  para

confinar  os  resíduos  sólidos  à  menor  área  possível  e  reduzi-los  ao  menor  volume permissível,

cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos

menores, se for necessário.

Outras alternativas tecnológicas, como a transformação de resíduos sólidos urbanos em

biossólidos e biogás para a geração de energia, se apresentam como forma de disposição final dos

resíduos  sólidos,  largamente  usadas  na  Europa  e  em outros  continentes,  principalmente,  como

forma de resolver os problemas ambientais, agregando valor ao conjunto de investimentos para

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. Todavia são tecnologias caras para países em

desenvolvimento.

Diversas bases de dados como o Sistema Nacional de Informações em Saneamento – SNIS

e a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB (2014) revelam que o Brasil ainda apresenta

graves deficiências em relação ao saneamento básico.  Parcela expressiva da população não tem

acesso ao abastecimento público de água. Outros tantos domicílios, numa proporção ainda mais

crítica, não são atendidos por sistemas de coleta, tratamento e disposição adequada de esgoto. A

coleta de lixo apresenta um dos melhores índices de atendimento entre os serviços de saneamento

básico, porém a grande maioria dos Municípios ainda não possui destinação final adequada para

resíduos sólidos urbanos.

Segundo o Diagnóstico do manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do SNIS (2014), apenas

13% dos municípios brasileiros destinam seus resíduos para aterros sanitários. Ou seja, há uma

enorme quantidade de resíduos sendo gerados no país sem o tratamento adequado e colaborando

para degradação dos recursos hídricos, ambiental e social de toda a coletividade. Segundo o IBGE

(2008),  em todo  o  território  brasileiro  são  contabilizados  5.564  municípios  dos  quais  mais  da

metade (2.810 municípios), dispõe seus resíduos em vazadouros a céu aberto.

Evidencia-se,  a partir  de dados e estudos estatísticos, que existe a necessidade de uma

gestão responsável dos resíduos gerados em grande parte dos municípios brasileiros, tendo como
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intuito  principal  a mitigação e  a prevenção dos efeitos danosos  aos  recursos hídricos,  ao meio

ambiente e a saúde pública.

Entretanto, para os municípios, a falta de mão de obra qualificada, na área ambiental, tem

dificultado na elaboração de projetos executivos de engenharia para aterros sanitários.  Não são

levados em conta critérios técnicos para seleção de áreas, para impermeabilização de fundo das

trincheiras, para destinação de resíduos de serviços de saúde, para escolha de tratamento adequado

para o percolado.

Verifica-se ainda, nos municípios, o desconhecimento sobre a legislação ambiental quanto

aos procedimentos de licenciamento. 

Portanto, é premente a necessidade de oferecer aos municípios cearenses um compêndio

para elaboração de projetos executivos de aterros sanitários e para o licenciamento ambiental no

âmbito do Estado do Ceará.
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2.0 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Utilizar  as  fases  de  elaboração  de  projetos  de  aterros  sanitários  e  do  licenciamento

ambiental como instrumentos capazes de promover a proteção e preservação dos recursos hídricos,

quanto à disposição adequada de resíduos.

2.2 Objetivos Específicos

Proporcionar  aos  municípios  uma  síntese  da  legislação  ambiental  e  das  normativas

seguidas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE para o licenciamento de

aterros sanitários;

Organizar, de modo sumário, os critérios técnicos mínimos para elaboração de projetos

executivos de aterros sanitários, levando em conta a legislação ambiental e as normas da Associação

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

Estabelecer as diretrizes dos planos e programas de monitoramento ambiental nas fases de

implantação e operação de aterros sanitários.

19



3.0 Revisão de Literatura

3.1 Resíduos Sólidos Urbanos 

A coleta e a disposição dos Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, junto a disponibilidade de

água para uso potável, pode ser considerada como um dos grandes problemas a ser resolvido pelas

administrações públicas nas próximas décadas. Portanto, para garantir as condições de existência

das futuras gerações, sem deixar de atender às necessidades das atuais, deve haver um compromisso

entre os  setores industriais e a sociedade em relação às práticas de produção e de consumo  (ONU,

1992; ONU, 2003; NAGALLI, 2005).

No Brasil,  conforme Monteiro et  al.  (2001),  a  adoção de medidas  de recolhimento de

resíduos e manutenção das cidades e ruas teve início no século XIX, mediante um Decreto assinado

por Dom Pedro II, que foi executado por Aleixo Gary e, mais tarde, por Luciano Francisco Gary, de

cujo sobrenome origina-se a palavra gari, que hoje denomina-se os trabalhadores da limpeza urbana

em muitas cidades brasileiras.

Dos tempos do império aos dias atuais, a composição, volume e característica dos resíduos

mudaram significativamente.  Passou-se de uma população majoritariamente rural,  com resíduos

predominantemente  orgânicos,  que  voltavam  para  a  natureza  mais  facilmente  por  meio  da

decomposição, para os centros urbanos, com produtos inorgânicos que não se decompõem (ou que

requerem muito tempo para se degradar), tais como o vidro, plástico, metais, borracha, além do

grande aumento na produção de resíduos e de rejeitos.

Entretanto,  há  de  se  destacar  a  diferença  entre  resíduos  sólidos  e  rejeitos.  Segundo  a

Política Nacional  de Resíduos Sólidos,  instituída pela Lei  N° 12.305, de 2 de agosto de 2010,

resíduos sólidos são materiais,  substâncias, objetos ou bens descartados resultante de atividades

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a

proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos

cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos

d’água,  ou exijam para isso soluções  técnica  ou economicamente  inviáveis  em face da melhor

tecnologia  disponível.  Já  os  rejeitos  são  resíduos  sólidos  que,  depois  de  esgotadas  todas  as

possibilidades  de  tratamento  e  recuperação  por  processos  tecnológicos  disponíveis  e

economicamente  viáveis,  não  apresentem  outra  possibilidade  que  não  a  disposição  final

ambientalmente adequada.

Segundo a norma NBR 8419, de 19 de abril de 1984, da Associação Brasileira de Normas

Técnicas, resíduos sólidos ou semissólidos são aqueles que resultam da atividade da comunidade de
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origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Considera-se

também resíduo sólido os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados

em equipamentos e instalações de controle de poluição,  bem como determinados líquidos cujas

particularidades tornam inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água ou

exijam,  para  isso,  soluções  técnicas  e  economicamente  inviáveis,  em face  a  melhor  tecnologia

disponível. (ABNT, 2004)

A NBR 10004 classifica os resíduos por fatores como a periculosidade, referente às suas

propriedades  físicas,  químicas  ou infectocontagiosas,  podendo apresentar  risco à saúde pública,

provocando ou acentuando aumento de mortalidade ou incidência de doenças e riscos ao meio

ambiente, quando o resíduo é manuseado ou destinado de forma inadequada.

Para os efeitos da NBR 10004, os resíduos são distribuídos em três classes, sendo:

a)  Classe  I  –  Perigosos,  que  apresentam  características  de  inflamabilidade,  corrosividade,

reatividade, toxicidade ou patogenicidade;

b) Classe II – Não Perigosos;

 Classe II A – Não Inertes.

 Classe II B – Inertes.

Outra  classificação  usual  de  resíduos,  estabelecida  pela  Politica  Nacional  de  Resíduos

Sólidos – PNRS, é feita quanta a origem. Podendo ser:

a) resíduos sólidos urbanos;

 Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas.

 Resíduos  de  limpeza  urbana:  os  originários  da  varrição,  limpeza  de  logradouros  e  vias

públicas e outros serviços de limpeza urbana.

b) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços;

c) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico; 

d) resíduos industriais;

e)  resíduos  de  serviços  de  saúde:  os  gerados  nos  serviços  de  saúde,  conforme  definido  em

regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema  Nacional do Meio Ambiente –

Sisnama e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS;

f) resíduos da construção civil;

g) resíduos agrossilvopastoris

h) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários,

rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 
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i)  resíduos  de  mineração:  os  gerados  na  atividade  de  pesquisa,  extração  ou beneficiamento  de

minérios; 

3.2 A problemática dos Lixões e Aterros Controlados

A  geração,  a  coleta,  o  tratamento  e  a  destinação  inadequada  do  lixo  têm  trazido

consequências  cada  vez  mais  graves  para  todos  os  países.  Produzido  em todos  os  estágios  da

atividade humana o lixo, quando não descartado corretamente, gera uma série de complicações ao

meio ambiente e a saúde humana.

Segundo  estudo  feito  pela  Associação  Brasileira  de  Empresas  de  Limpeza  Pública  e

Resíduos  Especiais  –  ABRELPE,  no  Brasil,  em  2014,  foram  gerados  aproximadamente  78,6

milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, representando um aumento de 2,9% em relação a

2013. Esse índice foi superior à taxa de crescimento populacional do país no período, que foi de

0,9%. Representou ainda uma média de geração de lixo por pessoa de 387 kg/hab/ano. 

Ainda com base nesse estudo, do total de resíduos gerados, foram coletados 90,6%, algo

em torno de 71,3 milhões de toneladas e deste total coletado quase 30 milhões de toneladas, tiveram

como destinação final os lixões ou aterros controlados, prática inadequada de descarte dos resíduos.

A disposição final ambientalmente adequada vem aumentando nos últimos anos em ritmo lento. Em

2008, 55% do total de resíduos gerados no país eram encaminhados para aterros sanitários e, em

2014, este número passou para mais de 58,4% (ABRELPE, 2014). 

Os lixões a céu aberto representam uma forma de disposição final inadequada em que os

resíduos sólidos são depositados indiscriminadamente no solo, sem qualquer tipo de cuidado ou

tratamento.  Eles apresentam grande potencial  contaminante e  prejudicial  para o ambiente e são

nocivos à saúde humana (SOUSA, 2012). Na descarga ou depósito do lixo a céu aberto, quando não

se leva quaisquer considerações da área em que está sendo feita, não existe nenhum controle quanto

aos tipos de resíduos depositados. Há a percolação dos líquidos derivados da decomposição do lixo

(chorume), a liberação de gases para a atmosfera (principalmente metano), a presença de animais, a

presença de catadores e os riscos de incêndios causados pelos gases gerados pela decomposição dos

resíduos, por se formarem grandes pilhas de lixo sem critérios técnicos, ou seja, consiste numa

forma inadequada e ilegal de deposição de resíduos sólidos (LIRA, 2009).

Na Imagem 1 pode ser verificada a disposição inadequada de resíduos sólidos a céu aberto

em lixão no interior do Ceará.
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Imagem 1: Lixão do Município de Crateús/CE. Fonte: autor

Já, o aterro controlado consiste numa técnica de disposição de resíduos sólidos no solo,

visando  à  minimização  dos  impactos  ambientais.  Esse  método  utiliza  alguns  princípios  de

engenharia para confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os com uma camada de material inerte na

conclusão de cada jornada de trabalho. No entanto, produz poluição, porém de forma controlada,

geralmente,  não  dispõe  de  impermeabilização  de  base,  comprometendo  a  qualidade  das  águas

subterrâneas, e de sistemas de tratamento do percolado e de biogás gerado (BRASIL, 2006). Na

imagem a seguir tem-se a imagem de um aterro controlado no interior do Estado do Ceará.

Imagem 2: Aterro Controlado do município de Jaguaribe/CE. Fonte: autor
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3.2.1 Lixiviado (Chorume)

O chorume  é  um líquido  de  cor  escura,  produzido  pela  decomposição  de  substâncias

contidas  nos  resíduos  sólidos,  que  contém  matéria  sólida  dissolvida  e  em  suspensão,  certas

substâncias  químicas  dependendo  do  tipo  de  resíduos  depositados  e  produtos  de  resíduos

microbianos.  Apresenta  mau  cheiro  e  elevada  Demanda  Bioquímica  de  Oxigênio  –  DBO

(CARVALHO, 2001).

A composição do chorume, que depende dos tipos de resíduos depositados, é importante na

determinação  dos  seus  impactos  sobre  a  qualidade  das  águas  superficiais  e  subterrâneas.  O

chorume originalmente é formado por enzimas expelidas pelos microrganismos, responsáveis pela

decomposição  da  matéria  orgânica  contida  nos  resíduos.  As  enzimas  agregam-se  aos  líquidos

provenientes da umidade natural dos resíduos (a qual tende a aumentar nos períodos chuvosos)

(LIMA, 2003).

A quantidade,  a  qualidade  e  a  concentração  de  chorume  gerado  são  afetadas  pelos

seguintes fatores: precipitação (chuva ou neve), evapotranspiração, condição operacional do aterro,

tempo de construção (exposição dos resíduos sem cobertura), grau de compactação, cobertura final

(declividade e material impermeabilizante) e drenagem superficial da área do aterro (LIMA, 2003).

Já Torres et  al.  (1997) acrescenta a  esses  fatores  outros relevantes  que influenciam na

qualidade e quantidade, como: geologia e geomorfologia (escoamento superficial e/ou infiltração

subterrânea, grau de compactação e capacidade do solo em reter umidade); idade e natureza dos

resíduos sólidos (tipo, umidade, nível de matéria orgânica, características); topografia (área e perfil

do aterro); qualidade e quantidade de recicláveis e hábitos da população.

Oliveira  e  Pasqual  (2001)  afirmam  que  do  ponto  de  vista  de  qualidade,  o  chorume

(lixiviado ou percolado) apresenta altas concentrações de matéria orgânica, bem como quantidades

consideráveis de substâncias inorgânicas (metais pesados). 

SCHRAB et al. (1993), citados por Carvalho (2001), após vários bioensaios de intensidade

e toxidade genética e estimativa de avaliação de risco de câncer nos Estados Unidos, alertaram que

o percolado de aterro de resíduos sólidos municipais  é tão cronicamente e intensamente tóxico

quanto o percolado de aterros de co-disposição de resíduos perigosos.

Por essas razões Walls (1975) e Zanoni (1972), citados por Lima (2003), asseveraram que a

presença do chorume é de longe, a mais significante ameaça para as águas subterrâneas, uma vez

que ele pode alcançar as camadas mais profundas dos aterros. O chorume também pode ter um

fluxo de escoamento lateral para um determinado ponto onde é descarregado para a superfície, ou

move-se através  da base do aterro em direção a  subsuperfície.  Dependendo da  natureza  destas
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formações e da ausência do sistema de coleta do chorume, este tem sido associado diretamente à

contaminação dos aquíferos abaixo da linha do aterro, tornando-se alvo de extensas investigações,

desde 1930.

Quando aumenta o nível  de água no local  do aterro,  surgem dois efeitos indesejáveis:

primeiro, considerando a Lei de Darcy, o aumento da pressão do percolado, aumentará a taxa de

vazamento do líquido percolado no local,  agravando o risco de possível contaminação da água

subterrânea; segundo, é que, em tais circunstâncias, o nível de água contaminada, pode alcançar o

topo da escavação, com a consequente dispersão lateral e possível ameaça às fontes da superfície

(SCHALCH,1984). 

A geração de chorume pode alongar-se além de 15 anos após o final da deposição de lixo,

dependendo de vários fatores. Um exemplo brasileiro é um aterro na cidade de São Paulo, com mais

de  quinze  anos,  que  acumula  diariamente  aproximadamente  500  mil  litros  de  chorume

(RODRIGUES E GRAVINATTO, 1997).

3.2.2 Gases da decomposição de resíduos

O  metano  proveniente  da  decomposição  de  resíduos  é  umas  das  maiores  emissões

antropogênicas desse gás. Uma tonelada de RSU depositados em aterros resulta em média 160 a

250 m³ de biogás. Este biogás consiste de aproximadamente 55% de metano, 44% de CO2 e 1% de

outros gases. Portanto, uma tonelada de RSU produz aproximadamente 88 a 138 m³ de metano.

Aproximadamente, 40 a 60 milhões de toneladas de metano são anualmente gerados por aterros

sanitários (FERNANDES 2009).

Segundo Fernandes 2009, a produção do biogás pode ser realizada a partir da vaporização,

decomposição biológica e reações químicas. A vaporização é a mudança de estado líquido para

gasoso  que  ocorre  até  que  sejam atingidas  concentrações  de  equilíbrio  nos  gases  do  aterro.  A

decomposição  biológica  ocorre  quando  compostos  orgânicos  de  grande  massa  molecular  são

decompostos por bactérias, gerando compostos voláteis. A reação química ocorre como resultado do

contato entre o resíduo e os gases reativos gerados no aterro. 

Segundo Castilhos  et  al.  (2003),  o  processo  de  degradação dos  resíduos  sólidos  é  um

fenômeno  constituído  essencialmente  pela  superposição  de  mecanismos  biológicos  e  físico-

químicos, catalisados pelo fator água, presente nos resíduos pela umidade inicial e pelas águas das

precipitações. 

O biogás é uma mistura de gases que contém principalmente metano e dióxido de carbono.

Em função das ligações químicas entre os átomos de Hidrogênio e Carbono, o metano possui um
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elevado  potencial  energético  (energia  química)  que  quando  reage  com oxigênio,  libera  grande

quantidade de calor (energia térmica). É um gás de fácil combustão e por isso, nos locais onde ele é

gerado, existe sempre o risco de ocorrer explosões (ICLEI, 2009).

3.2.3 Impactos ambientais

Segundo a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA N° 01/86,

considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas

do meio ambiente,  causada por qualquer forma de matéria  ou energia resultante das atividades

humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as

atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a

qualidade dos recursos ambientais.

Por serem o destino final de muitos produtos e subprodutos industrializados, os aterros e

lixões de origem urbana apresentam vários componentes ricos em metais tóxicos, constituindo-se

em  fonte  potencial  de  risco  ambiental.  A  capacidade  de  ocasionar  dano  é  dependente  de

características implícitas aos resíduos (composição), assim como da forma de seu gerenciamento;

sendo ambos os reflexos das diferenças ambientais, culturais, sociais  educacionais e financeiras

existentes no planeta. São muitas e diferentes as situações passíveis de serem encontradas, sendo de

grande ocorrência a disposição destes resíduos de formas inadequadas, muitas vezes associadas à

presença de produtos perigosos, que deveriam ser coletados e tratados separadamente (ANDRADE,

2005). 

De acordo com Lanza (2009), embora o chorume e os gases sejam os maiores problemas

causados pela decomposição do lixo, outros problemas associados com a sua disposição podem ser

assim  compreendidos:  poluição  do  solo  e  das  águas  superficiais  próximas;  poluição  de  águas

subterrânea;  poluição  visual;  presença  de  odores  desagradáveis;  presença  de  catadores

precariamente organizados, inclusive crianças; presença de vetores, causando doenças; presença de

gases de efeitos: estufa e explosivo, dioxinas e furanos devido à queima, intensa degradação da

paisagem, riscos de incêndio e a desvalorização imobiliária no entorno.

De acordo com Araújo  (2015)  um dos  principais  problemas  encontrados  no  solo  e  na

vegetação é o alto teor de metais pesados. Metais pesados como níquel (Ni), cobre (Cu), zinco (Zn),

cádmio (Cd), chumbo  (Pb) e cromo (Cr) estão presentes em diversos tipos de resíduos dispostos em

aterros,  como  lâmpadas,  pilhas,  baterias,  restos  de  tintas,  latas,  dentre  muitos  outros  produtos

tóxicos.
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A elevação da concentração de metais  como o Ni,  Cr,  Cu, Pb, Cd e Zn no solo pode

interferir severamente na vegetação e nas atividades biológicas do solo, como a mineralização de

materiais  orgânicos,  amonificação,  fixação  biológica  de  N2,  nitrificação,  dentre  outros  ou,

indiretamente,  pelos  efeitos  tóxicos  desses  metais  sobre  as  plantas,  causando  decréscimo  na

quantidade de substratos liberados na região rizosférica (SIQUEIRA, 2002). 

O  excesso  de  metais  pesados  no  solo  aumenta  a  possibilidade  de  inserção  na  cadeia

alimentar  e,  consequente,  contaminação  dos  integrantes  bióticos  (ARAÚJO,  2015).  Os  efeitos

desses metais dependerão, entretanto, das características do solo, do tipo e concentração do metal,

do número de metais contaminantes e suas interações nas áreas adjacentes. Os metais podem agir

diretamente no ciclo dos elementos químicos na natureza e também podem influenciar de modo

negativo  os  demais  processos  com  interferência  no  ecossistema,  com  consequências  no  meio

ambiente e na saúde pública (DOELMAN, 1985).

O estudo dos  metais  pesados no chorume e em outras  matrizes ambientais  vem sendo

considerado prioritário  nos programas de promoção da saúde em escala  mundial,  pois todas as

formas  de  vida  podem  ser  afetadas  direta  ou  indiretamente  pela  presença  de  metais  pesados

(MUÑOZ et  al.,  2003).  Muitos  metais  são  essenciais  para  o  crescimento  de  todos  os  tipos  de

organismos, desde bactérias até o ser humano, mas eles são requeridos em baixas concentrações,

porque, quando em altas, podem danificar os sistemas biológicos por apresentarem características

bioacumulativas no organismo. Os metais tóxicos diferem de outros agentes tóxicos porque não são

sintetizados nem destruídos pelo homem (SANTOS e RODELLA, 2007).

Outro impacto característico são os odores. São resultantes principalmente da presença de

uma pequena taxa de concentração das funções constituídas por:  ésteres,  sulfeto de hidrogênio,

orgâno  sulfúricos,  alquilbezenos  e  outros  hidrocarbonetos  contidos  no  gás  do  lixão  ou  aterro

sanitário  em direção  à  atmosfera  (LIMA,  2003).  Embora  muitos  odores  possam ter  traços  de

componentes  tóxicos,  eles  historicamente  têm sido mais  percebidos  como sendo um incômodo

ambiental, do que propriamente um risco à saúde humana (LIMA, 2003). A dispersão e alcance dos

odores, depende das condições atmosféricas, tais como: velocidade do vento, temperatura ambiente,

pressão atmosférica e umidade do ar. 

Segundo Cherubini (2008), a disposição inadequada dos RSU está diretamente relacionada

com os problemas causados por estes resíduos no solo, nas águas e no ar: 

 Solo: podem poluir, alterando as características físicas, químicas e biológicas, constituindo-

se num problema de ordem estética e, mais ainda, numa séria ameaça à saúde pública. Por

conter substâncias de alto teor energético (metais pesados) e, por oferecer disponibilidade
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simultânea  de  água,  alimento  e  abrigo,  os  resíduos  se  tornam criadouro  de  vetores  de

doenças, como roedores, moscas, bactérias e vírus.

 Águas: contaminação pelo chorume, elevação da demanda bioquímica de oxigênio (DBO),

redução dos níveis de oxigênio dissolvido, formação de correntes ácidas, maior carga de

sedimentos,  elevada  presença  de  coliformes,  aumento  da  turbidez,  intoxicação  de

organismos presentes naquele ecossistema, incluindo o homem, quando este utiliza água

contaminada para consumo.

 Ar: geração de gases como metano (CH4), óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre

(SOx), e dióxido de carbono (CO2). A presença desses gases na atmosfera contribui para

fenômenos  como a  chuva  ácida  e  o  efeito  estufa,  além de  serem tóxicos  para  diversos

organismos.

Os  resíduos  sólidos  são  considerados  a  expressão  mais  visível  e  concreta  dos  riscos

ambientais, ocupando um importante papel na estrutura de saneamento de uma comunidade urbana

e, consequentemente, nos aspectos relacionados à saúde pública (MUÑOZ, 2003).

3.3 Aterros Sanitários

Conforme  a  NBR  8419/1992 da  ABNT o  aterro  sanitário  também  é  uma  técnica  de

disposição  de  resíduos  sólidos  urbanos  no  solo,  sem causar  danos  à  saúde pública  e  ao  meio

ambiente, minimizando os impactos ambientais. Tal método utiliza princípios de engenharia para

confinar  os  resíduos  sólidos  à  menor  área  possível  e  reduzi-los  ao  menor  volume permissível,

cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada trabalho, ou intervalos menores, se

necessário.

O aterro sanitário é uma forma de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo,

dentro  de  critérios  de  engenharia  e  normas  operacionais  específicas,  proporcionando  o

confinamento  seguro  dos  resíduos,  evitando  danos  ou  riscos  a  saúde  pública  minimizando  os

impactos ambientais (BENVENUTO, 2004). Benvenuto (2004) acrescenta que o aterro sanitário é o

elo de uma corrente, que deve unir ações de minimização, reutilização e reciclagem de resíduos, no

âmbito de programas públicos de educação ambiental, limpeza urbana e saneamento básico e meio

ambiente. 

Magalhães (2008) classificou o aterro sanitário como o método de destinação final que

reúne as maiores vantagens, considerando-se a redução dos impactos ocasionados pelo descarte dos

RSU. Apresenta características como: subdivisão da área de aterro em células para descarte  de

resíduos  de  serviços  de  saúde,  por  exemplo;  disposição  dos  resíduos  no  solo  previamente
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impermeabilizado, impossibilitando o contato dos líquidos residuais (água das chuvas e chorume)

com o lençol freático; tratamento dos líquidos percolados (estabilização para a biodegradação da

matéria orgânica contida no chorume); drenos superficiais para a coleta da água das chuvas; drenos

de fundo para a coleta do chorume e para a dispersão do metano; coletores dos líquidos residuais

em direção as lagoas de estabilização e confinamento do lixo em camadas cobertas com solo. Há

ainda a possibilidade de recolhimento dos gases oriundos do processo de decomposição do lixo para

posterior utilização como fonte energética, através de drenos verticais.

Os aterros sanitários podem ser construídos como o método de rampa, de trincheira e de

área. O método de rampa utiliza terrenos com declive, onde os resíduos vão sendo depositados e

compactados, seguindo a declividade existente, com o recobrimento necessário no final de cada

etapa de trabalho prosseguindo até que as células em construção atinjam o topo do declive da parte

superior  e  lateral.  Esta  construção continua  até  que  os  diversos  patamares  ocupem toda  a  área

projetada. As rampas aos poucos preenchem as células e as mesmas complementam os patamares,

os  quais  por  sua  vez  consolidam  o  maciço  projetado  sobre  a  área  do  aterro.  Os  patamares

superpostos,  construídos  em áreas  planas,  consolida  um aterro tipo  pirâmide (OBLADEN N.L;

OBLADEM N.T.R; BARROS K.R. 2009).

No método de trincheira as mesmas, são colocadas com dois a três metros de profundidade,

chegando em alguns casos até cinco metros, dependendo da profundidade do lençol freático.  O

material escavado serve para cobertura do próprio aterro. Os resíduos precisam ser compactados

para que seja aumentada a vida útil do aterro (OBLADEN N.L; OBLADEM N.T.R; BARROS K.R.

2009).  Na  imagem 3  tem-se  a  ilustração  de  uma  seção  típica  de  um aterro  sanitário  desde  a

execução da base das trincheiras até o encerramento desta. Já na imagem 4 têm a demostração dos

três métodos de disposição (rampa, de trincheira e de área).
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Imagem 3: Corte da seção de um aterro sanitário. Fonte: CETESB, 2005

Imagem 4: Métodos de disposição na construção de aterros sanitários. Fonte: UNESP
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A escolha do método de construção de um aterro dependerá, dentre outros fatores, do tipo

de  terreno  disponível.  Conforme  asseveram  Obladen et  al.  (2009)  a  construção  de  um  aterro

sanitário  requer  a  participação  de  uma  equipe  de  pessoas  que  devem  estar  bem  treinadas  e

compenetradas de suas funções específicas. O estabelecimento de tarefas e funções de cada um dos

componentes  das  equipes  encarregadas  da  construção,  operação  e  manutenção  do  aterro  é  de

fundamental  importância,  tendo  em vista  a  preservação  ambiental  da  área  onde  o  aterro  será

implantado.  A condução  técnica  deverá  estar  sob  a  orientação  de  um profissional  da  área  da

Engenharia Civil, Sanitária ou Ambiental, com experiência adequada para dirigir e supervisionar

todas as tarefas inerentes à obra.

A disponibilidade de  áreas  livres,  nos  grandes  centros  urbanos,  tem  tornado  o  aterro

sanitário uma alternativa que não pode ser considerada a mais indicada, uma vez que os espaços

úteis  a  essa  técnica  tornam-se  cada  vez  mais  escassos.  Todavia,  conforme pondera  Benvenuto

(2004), em municípios fora dos grandes centros urbanos, os baixos custos de construção e operação,

quando comparados a outros sistemas, e à utilização do biogás como fonte de energia alternativa

tornam os aterros sanitários uma das mais interessantes alternativas para a disposição dos RSU no

Brasil.

3.4 Licenciamento Ambiental

O Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras foi instituído pela primeira vez no

Brasil no Estado do Rio de Janeiro em 1977. Em 1981, foi promulgada a Política Nacional do Meio

Ambiente (PNMA), regulamentada pelo Decreto n° 88.351, de 1° de junho de 1983, em vigor até os

dias atuais, que principiou a organização das políticas ambientais brasileiras e estruturou os órgãos

responsáveis  pelo  setor,  permitindo  a  estes  exercer  as  atividades  previstas  na  lei,  como  a

fiscalização e monitoramento, além do licenciamento. 

A PNMA, através da Lei N° 6938, de 31 de agosto de 1981, também regulamentada pelo

Decreto n° 99.274, de 06 de junho de 1990, instituiu o SISNAMA, sendo constituído pelos órgãos e

entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas

pelo Poder Público. Esse sistema possui a seguinte estrutura:

 Órgão Superior: O Conselho de Governo - Função: Assessorar o Presidente da República na

formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os

recursos ambientais;

 Órgão Consultivo e Deliberativo:  Conselho Nacional  do Meio Ambiente – CONAMA –

Função:  Assessorar,  estudar  e  propor  ao  Conselho  de  Governo,  diretrizes  de  políticas
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governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua

competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente

equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;

 Órgão  Central:  Ministério  do  Meio  Ambiente  (MMA)  –  Função:  Planejar,  coordenar,

supervisionar  e  controlar,  como  órgão  federal,  a  política  nacional  e  as  diretrizes

governamentais fixadas para o meio ambiente;

 Órgãos  Executores:  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais

Renováveis  –  IBAMA  e  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade

(ICMBIO) – Função: Executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais

fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências;

 Órgãos  Seccionais:  os  órgãos  ou  entidades  estaduais  responsáveis  pela  execução  de

programas,  projetos  e  pelo  controle  e  fiscalização  de  atividades  capazes  de  provocar  a

degradação ambiental;

 Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização

dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições.

A seguir têm-se a ilustração do Organograma dos órgãos do Sisnama:

Imagem 5: Organograma do SISMANA com foco no Estado do Ceará. Fonte: autor. 
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O Licenciamento  ambiental  é  portanto  um instrumento  da  PNMA que permite  a  ação

preventiva do Poder Público, criado para harmonizar o desenvolvimento econômico e social com a

proteção  do meio  ambiente,  promovendo o  uso  racional  dos  recursos  ambientais,  impedindo  a

utilização predatória e irracional dos recursos ambientais e racionalizando os custos empresariais na

adequação  dos  projetos  às  exigências  de  controle  ambiental,  em  relação  a  empreendimentos

potencialmente poluidores ou degradadores (BRASIL, 2009).

Segundo a Resolução CONAMA 273/97, o licenciamento ambiental é um procedimento

administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação

e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas

efetiva  ou  potencialmente  poluidoras  ou  daquelas  que,  sob  qualquer  forma,  possam  causar

degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas

aplicáveis ao caso.

A referida  Resolução  CONAMA define  ainda  a  licença  ambiental  como  sendo  o  ato

administrativo  pelo  qual  o  órgão  ambiental  competente  estabelece  as  condições,  restrições  e

medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou

jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos

recursos  ambientais  consideradas  efetiva  ou  potencialmente  poluidoras  ou  aquelas  que,  sob

qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

O licenciamento é divido em fases. A primeira corresponde à Licença Prévia (LP), a ser

requerida na etapa de planejamento da atividade, segundo o art. 8º da Res. CONAMA 237/97. Ela

aprova sua localização e concepção e estabelece os requisitos a serem atendidos nas próximas fases.

Nessa etapa não são definidos o detalhamento do projeto, os processos tecnológicos envolvidos,

nem o conjunto de medidas e equipamentos de controle ambiental.  Sua concessão baseia-se nas

informações prestadas pelo empreendedor através de croquis, anteprojetos e estimativas. Segundo a

Resolução CONAMA n° 237/97, o prazo da LP deve ser estabelecido de acordo com o cronograma

de elaboração dos planos, programas e projetos relacionados ao empreendimento, tendo um prazo

máximo de cinco anos.

Uma vez detalhado o projeto executivo do empreendimento ou atividade desenvolvida, e

definidas  as  medidas  e  equipamentos  de  proteção  ambiental,  deve  ser  requerida  a  Licença  de

Instalação (LI), correspondendo a segunda fase do processo, cuja concessão autoriza o início da

construção do empreendimento. 

Para  a  análise  da  LI,  é  necessária  a  apresentação  de  informações  detalhadas  sobre  a

distribuição espacial das unidades que compõem o projeto, os métodos construtivos, os processos,

as tecnologias, os sistemas de tratamento e disposição de rejeitos, os corpos receptores de efluentes,
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etc. A licença de instalação define os parâmetros do projeto e as condições de realização das obras,

que deverão ser obedecidas integralmente para garantir que a minimização dos impactos ambientais

negativos.  Segundo a Resolução CONAMA n° 237/97,  o prazo da LI  deve ser estabelecido de

acordo com o cronograma  de instalação do empreendimento ou atividade, tendo um prazo máximo

de seis anos.

A terceira fase corresponde a Licença de Operação – LO que autoriza o início da atividade,

se forem cumpridas  as  condições  constantes  das  licenças  anteriores,  estabelecidas  na forma de

condicionantes. Deve ser requerida quando do término da construção e após verificada a eficiência

das  medidas  de  controle  ambiental.  A  LO,  portanto,  estabelece  todas  as  condições  que  o

empreendimento  deverá  obedecer  durante  sua  permanência,  funcionamento  ou  operação,

determinando os padrões de qualidade que deverão ser observados, bem como todos os critérios de

controle ambiental a serem respeitados. Segundo a Resolução CONAMA n° 237/97, o prazo da LO

deverá considerar os planos de controle ambiental, ser estabelecido de acordo com o cronograma

de instalação do empreendimento ou atividade, tendo um prazo mínimo de 04 e máximo de 10 anos.

Dessa forma observa-se que o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo

uno,  formado  por  etapas  sucessivas  nas  quais  são  analisadas  pelo  poder  público  a  concepção,

localização,  instalação  e  operação  de  empreendimentos  capazes  de  causar  danos  ambientais

potenciais ou efetivos. Essas etapas culminam com a emissão de licenças ambientais para cada fase

do empreendimento.

3.4.1 Competências para o Licenciamento de Aterros Sanitários

A Lei Complementar N° 140, de 8 de Dezembro de 2011, fixou normas, para a cooperação

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes

do exercício da competência comum relativas à proteção do meio ambiente. Trouxe importantes

avanços na questão da definição de competências para o licenciamento. Versa o artigo 13 que os

empreendimentos sejam licenciados apenas por um ente da federação, podendo os demais entes

interessados manifestar-se durante o processo. 

O  artigo  4º  da  referida  Lei  permite  aos  entes  federativos  a  delegação  de  ações

administrativas, como instrumentos de cooperação institucional; a medida contribui para a melhoria

do processo de licenciamento uma vez que torna possível a delegação de processos complexos não

compatíveis com a capacidade técnica disponível no ente responsável originariamente.

A Lei  Complementar  N° 140/2011 estabeleceu, como regra para a competência para o

licenciamento,  a  abrangência  do  impacto;  caso  seja  local  a  competência  é  municipal.  Todavia,
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cabem  aos  respectivos  Conselhos  Estaduais  de  Meio  Ambiente  a  definição  das  tipologias  de

empreendimentos que causem impacto de abrangência local, devendo ser considerados os critérios

de porte, potencial poluidor e natureza da atividade.

No  âmbito  do  Estado  do  Ceará,  o  Conselho  Estadual  do  Meio  Ambiente  –  COEMA

aprovou a Resolução Nº 01, de 04 de Fevereiro de 2016, que definiu o conceito de impacto local

como  sendo  qualquer  alteração  do  meio  ambiente,  decorrente  de  atividades,  obras  e/ou

empreendimentos  utilizadores  de  recursos  ambientais  considerados  efetiva  e/ou  potencialmente

poluidores, bem como capazes sob qualquer forma de causar degradação ambiental, que manifeste

todos os seus efeitos dentro da extensão territorial de um único município. 

Para aterros  sanitários,  o Anexo I  da Resolução COEMA N° 01/2016 estabeleceu que,

independente do Porte do empreendimento, o impacto é local, ou seja, de competência licenciatória

municipal. Todavia, há uma ressalva: caso o aterro receba resíduos de origem de outros municípios

o impacto será regional e, portanto, de competência para o licenciamento da SEMACE. 

3.4.2 Monitoramento Ambiental de Aterros Sanitários

Entende-se por monitoramento ambiental o conhecimento e acompanhamento sistemático

da situação dos recursos ambientais dos meios físico e biótico, visando a recuperação, melhoria ou

manutenção  da  qualidade  ambiental.  A qualidade  ambiental  está  relacionada  ao  controle  de

variáveis  ambientais,  que  se  alteram,  seja  em função  das  ações  antrópicas,  seja  em função  de

transformações naturais (BRASIL, 2009).

Consiste na realização de medições e/ou observações específicas, dirigidas a alguns poucos

indicadores e parâmetros, com a finalidade de verificar se determinados impactos ambientais estão

ocorrendo, podendo ser dimensionada sua magnitude e avaliada a eficiência de eventuais medidas

preventivas adotadas (BITAR & ORTEGA, 1998).

O monitoramento do comportamento mecânico e  da qualidade ambiental  de um aterro

sanitário após encerradas as atividades de disposição de resíduos constitui medida essencial para

que a área utilizada possa ser recuperada dentro de padrões adequados de segurança e de qualidade

ambiental.  A metodologia,  critérios  e  indicadores  do  monitoramento  devem  estar  definidos  e

estabelecidos  em um plano de  monitoramento  que  deve  ser  parte  integrante  de  um Projeto  de

Encerramento do Aterro (JORGE F.N de; BAPTISTI E. de; GONÇALVES A. 2004).

O Projeto de Encerramento deve conter os planos de recuperação ambiental e eventual

aproveitamento sequencial  da área utilizada,  sendo específico para cada aterro,  considerando as

particularidades do compartimento ambiental e as condições de sua implantação e operação. No
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Projeto de Encerramento do Aterro devem estar descritas as diretrizes e procedimentos para a sua

conservação e manutenção até que todo o maciço tenha se estabilizado, incluindo se neste aspecto

as atividades bioquímicas, com a geração de percolados e gases. Os mecanismos e procedimentos

para  se  atingir  esse  objetivo  devem  estar  consolidados  em  um  programa  integrado  de

monitoramento e  controle geotécnico e ambiental  do aterro (JORGE F.N de;  BAPTISTI E. de;

GONÇALVES A. 2004).

Os  resultados  do  monitoramento,  realizado  em base  contínua,  de  forma  sistemática  e

periódica,  são  utilizados  para  orientar  os  trabalhos  de  conservação  e  manutenção  do  aterro,

contribuindo para evitar a formação de processos de degradação. O Projeto de Encerramento deve

conter os planos de recuperação ambiental e eventual aproveitamento sequencial da área utilizada,

sendo específico para cada aterro, considerando as particularidades do compartimento ambiental e

as condições de sua implantação e operação (JORGE F.N de; BAPTISTI E. de; GONÇALVES A.

2004).
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4.0 Metodologia

Primeiramente buscou-se fazer o levantamento bibliográfico a respeito das questões que

envolvem a destinação final dos resíduos sólidos urbanos, mais especificamente em relação aos

aterros sanitários. Neste caso buscou-se avaliar as diferentes fases do processo de aterramento de

resíduos sólidos, incluindo a descrição de aspectos operacionais e de projeto. 

Buscou-se  ainda,  através  dos  textos  consultados,  descrever  de  maneira  detalhada  os

impactos ambientais causados pelas principais formas de disposição de resíduos no Brasil, como os

processos de formação dos efluentes típicos de resíduos sólidos urbanos, mais especificamente os

líquidos lixiviados e os gases. 

Na mesma revisão, procurou-se detalhar a legislação ambiental referente ao licenciamento

de aterros sanitários, descrevendo e conceituando os tipos de licenças ambientais e os processos

administrativos para a obtenção das licenças.

Em seguida,  realizou-se  análises  dos  processos  de  licenciamento  ambiental  de  aterros

sanitários realizados pela SEMACE nos últimos seis anos, compreendido entre os anos de 2010 a

2016,  com a  finalidade  de  compreender  os  procedimentos  adotados  pelo  órgão na  análise  dos

processos.

Por  fim,  realizou-se  visitas  em  campo  para  dois  empreendimentos  licenciados  pela

SEMACE no Estado do Ceará em fases distintas do processo. Para as fases de Licença Prévia e

Instalação, visitou-se o Aterro Sanitário de Sobral. Já para a fase de Licença de Operação visitou-se

o Aterro Sanitário de Caucaia, que atende ainda o município de Fortaleza.
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5. Resultados e Discussões

5.1 Início do processo de licenciamento

A  Superintendência  Estadual  do  Meio  Ambiente  do  Ceará  (SEMACE)  adota  como

principais  parâmetros  para  o  licenciamento  ambiental  de  aterros  sanitários  as  Resoluções  do

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), do Conselho Estadual do Meio Ambiente do

Ceará (COEMA) e as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Para iniciar o processo, o interessado deve solicitar uma Licença Prévia (LP) através da

abertura de um processo administrativo. Essa é a fase mais importante, pois atesta a viabilidade

ambiental da área proposta. Para o protocolo do processo é exigido as seguintes documentações:

 Requerimento online, gerado no agendamento eletrônico (sistema de atendimento NATUUR

disponível no sítio eletrônico da SEMACE) a ser impresso e assinado pelo representante

legal  do  empreendimento,  conforme  contrato  social  ou  estatuto,  ou  o  seu  procurador,

mediante  apresentação  de  instrumento  procuratório  acompanhado  de  documento  de

identificação com foto do outorgado;

 Planta Georreferenciada, em coordenadas UTM – DATUM SIRGAS 2000, da poligonal do

imóvel,  informando  limites  e  área  do  terreno,  de  acordo  com  os  dados  contidos  no

documento  de registro  do imóvel;  localizando onde será implantado o empreendimento,

atividade ou área de interferência, área do desmatamento (quando for o caso), área destinada

à Reserva Legal, estruturas internas existentes e projetadas, recursos naturais e artificiais

existentes (cursos d'água, açudes e barreiros) e as áreas de preservação permanente. A planta

deverá ser apresentada em duas vias, uma digital e outra impressa, acompanhada da ART do

responsável  técnico.  A via  digital  deve  ser  apresentada  simultaneamente  nas  extensões

seguintes: 1) Shapefile (“.SHP” e suas extensões derivadas “.SHX”, “.DBF”, “.PRJ”), que é

um  formato  de  armazenagem  de  dados  vetoriais  para  armazenar  a  posição,  formato  e

atributos de feições geográficas; 2) Arquivo para exibição no Google Earth (KML ou KMZ);

 Publicação em jornal  de grande circulação da  solicitação  da Licença,  conforme modelo

padrão disponibilizado no site da SEMACE;

 Registro no CAR, para empreendimentos localizados em imóveis rurais;

 Comprovante de residência, em nome do representante legal, expedido nos últimos 60 dias;
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 Descrição da concepção geral do projeto proposto, contendo objetivo, atividades a serem

desenvolvidas, equipamentos, destino dos efluentes, localização, acessos, informações sobre

a área a ser construída e outros aspectos relevantes;

 Pagamento do custo do serviço por meio de Documento de Arrecadação Estadual – DAE;

 Anuência do município declarando que o local e o empreendimento, estão em conformidade

com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo, indicando ainda se a localização é

urbana ou rural;

 Para Pessoa Jurídica, cópia do CNPJ atualizado, acompanhada da cópia do Contrato Social

acompanhado do último aditivo bem como o aditivo que nomeia o administrador da empresa

ou  cópia  do  Estatuto  Social  acompanhado  da  ATA  da  Assembleia  que  nomeia  o

administrador da empresa ou cópia do Requerimento de empresário individual;

 Para Pessoa Física, cópia do CPF e documento de identificação com foto;

 Matrícula do imóvel ou Certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, em nome

do requerente (expedida e autenticada em até 90 dias da data do requerimento da licença),

ou  Decreto  de  utilidade  pública  ou  interesse  social  para  terrenos  em  processo  de

desapropriação. Caso o requerente não seja o titular da propriedade, apresentar também a

autorização  do  proprietário  para  utilização  do  imóvel  ou  contrato  de  arrendamento  ou

contrato de locação.

Em posse dessa documentação, o interessado deverá protocolar o processo de LP, que será

analisado pelo corpo técnico.

O mais importante nessa etapa é a escolha da área proposta para implantação do aterro. A

seleção do terreno deverá atender a alguns critérios que, caso não sejam verificados, poderão ser

impeditivos, independentemente de elaboração de estudos ambientais, quais sejam:

 Deve ser localizado a uma distância mínima de 200 m de qualquer recurso hídrico ou curso

de água;

 Deve ser localizado a uma distância mínima de 500 m para núcleos residenciais;

 Condições topográficas adequadas, com declividade superior a 1% e inferior a 30%;

 Solo  local  predominantemente  argiloso,  homogêneo  e  impermeável  com coeficiente  de

permeabilidade inferior a 10-6 cm/s;

 Não deve ser executado em áreas sujeitas a inundações, em períodos de recorrência de 100

anos;

 Entre a superfície inferior do terreno do aterro e o mais alto nível do lençol freático deve

haver uma camada natural de espessura mínima de 1,5 m de solo insaturado. O nível do
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lençol freático deve ser medido durante a época de maior precipitação pluviométrica da

região;

 Devem dispor, em locais próximos ao proposto, de empréstimo de material para cobertura

das trincheiras;

 Direção dos ventos contrária ao núcleo populacional;

 Deve ser localizado a uma distância mínima de 9 km de raio a partir do centro geométrico

de aeródromos. Essa distância pode chegar a 20 km para aeroportos que operam de acordo

com as regras de voo por instrumento;

Esses critérios estão estabelecidos na norma NBR 13896/1997, da ABNT, com exceção da

distância para aeroportos. Segundo a Portaria Nº 249/GC5, de 6/5/2011, do Ministério da Defesa, o

aterro sanitário não pode se instalar em raio inferior a 9 km (setor interno da AGRA1). Entre 9 e 20

km  (limite  da  AGRA),  era  solicitado  um  parecer  ao  SERIPA2 com  aprovação  do  CENIPA3,

entretanto com a publicação da Portaria N° 1256/GS5, de 10 de julho de 2013, que alterou alguns

dispositivos  da  Portaria  Nº  249/GC5,  não  é  mais  de  competência  do  COMAR4 a  realização  e

análise, bem como a emissão de Parecer, relativo às implantações ou atividades com potencial de

atração de aves.  Essa competência  passou a  ser  do  órgão ambiental.  Acima de  20 km não há

problemas.

Já a Resolução CONAMA Nº 4/1995 institui a Área de Segurança Aeroportuária (ASA)

com  raio  de  20  km  para  aeroportos  que  operam  por  instrumentos  e  13  km  para  os  demais

aeródromos, não permitindo a implantação de atividade com foco de atração de pássaros dentro da

ASA. Todavia, a SEMACE adota a distância mínima de 9 km estabelecida na Portaria Nº 249/GC5.

Sobre  o  coeficiente  de  permeabilidade,  segundo  a  NBR  13896/1997,  considera-se

desejável a existência, no local, de um depósito natural extenso e homogêneo de materiais com

coeficiente de permeabilidade inferior a 10-6 cm/s e uma zona não saturada com espessura superior a

3  metros.  Segundo  a  norma,  quando  as  condições  hidrogeológicas  do  local  não  atenderem às

especificações do item 4.1.1.b (coeficiente de permeabilidade menor ou igual a 10 -6 cm/s), deve ser

implantada uma camada impermeabilizante da superfície inferior,  de forma que o resíduo ou o

líquido percolado não entre em contato com o solo natural (impermeabilização artificial). Ou seja,

quando o coeficiente  de permeabilidade for  10-4  ou 10-5  cm/s,  por  exemplo,  tem que implantar

impermeabilização artificial.

1 AGRA: Área de Gerenciamento do Risco Aviário

2 SERIPA: Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos

3 CENIPA: Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos

4 COMAR: Comando Aéreo Regional
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Para determinação do coeficiente de permeabilidade, sugere-se as seguintes normas:

 ABNT NBR 13292:1995: Solo – Determinação do coeficiente de permeabilidade de solos

granulares à carga constante – Método de ensaio.

 ABNT NBR 14545:2000: Solo – Determinação do coeficiente de permeabilidade de solos

argilosos a carga variável.

Atendidos  aos  referidos  critérios,  o  técnico  da  superintendência  fará  uma  vistoria  em

campo para analisar a área e demais particularidades e emitirá um Termo de Referência (TR) para

elaboração de um estudo ambiental, que poderá ser um Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo

Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA ou um Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA. O

que definirá o tipo de estudo solicitado será o porte do Aterro Sanitário.  Segundo a Resolução

CONAMA No 404/2008, que trata de aterro sanitário de pequeno porte,  aquele com disposição

diária de até 20 t de resíduos sólidos urbanos, o EIA/RIMA pode ser dispensado para esse tipo de

aterro. Nesses casos a SEMACE solicita um EVA. Não se enquadrando como de pequeno porte,

será exigido um EIA/RIMA. 

O  técnico,  todavia,  tem  discricionariedade  para  optar  por  um  estudo  mais  complexo

(EIA/RIMA), ainda que o empreendimento seja de pequeno porte,  levando em consideração as

características e fragilidades da área proposta. 

O TR tem como objetivo estabelecer diretrizes para elaboração do estudo. Estabelece os

requisitos mínimos para o levantamento e análise dos componentes ambientais existentes na área de

influência  do  empreendimento,  tornando-se  assim,  um  instrumento  orientador,  que  a  equipe

executora deverá utilizar  como base para a  realização dos  estudos sem, contudo,  excluir  a  sua

capacidade de inovação e otimização. Deverá ter o seguinte conteúdo mínimo, independente do

estudo exigido:

 Identificação do empreendimento (objetivos e justificativas, sua relação e compatibilidade

com as políticas setoriais, planos e programas governamentais; localização e acesso a nível

local e regional, área a ser diretamente afetada; descrição geral do projeto);

 Alternativas  locacionais  do  aterro  sanitário,  contemplando  no  mínimo  três  áreas  com

características fisiográficas distintas e justificativa para a área considerada mais adequada

para a implantação do empreendimento. Confrontando-as com a hipótese de não execução

do empreendimento;

 Alternativas  tecnológicas  utilizadas  na  remediação  de  aterros  e  na  destinação  final  dos

resíduos;
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 Estudo  dos  recursos  hídricos  superficiais  e  subterrâneos  na  área  de  influência  do

empreendimento, bem como suas respectivas distâncias em relação ao empreendimento;

 Estudos  geotécnicos,  geológico,  hidrogeológicos  e  topográficos  (teste  de  absorção,

sondagens, nível do lençol freático, dentre outros);

 Memorial descritivo dos projetos dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final os

líquidos percolados (chorume);

 Caracterização do meio físico (Geologia, Geomorfologia, Hidrogeologia, Hidrologia);

 Caracterização do meio biótico (Descrição dos ecossistemas, caracterização da vegetação,

destaque das espécies indicadoras da qualidade ambiental, levantamento da fauna silvestre,

identificação  das  áreas  de  preservação  permanente,  unidades  de  conservação  e  áreas

protegidas por legislação especial);

 Caracterização do meio antrópico (Caracterização da estrutura e distribuição da população,

taxa média de crescimento demográfico e vegetativo da população total, uso e ocupação do

espaço nas áreas  de influência do empreendimento,  as áreas de valor histórico,  cultural,

paisagístico e ecológico, os usos urbanos e estrutura ocupacional);

 Identificação  e  análise  dos  impactos  ambientais  do  empreendimento  através  de

identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos

relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos

e indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e permanentes (Os impactos

deverão contemplar os efeitos diretos e indiretos sobre o meio ambiente abiótico, biótico e

socioeconômico, inserindo os efeitos sobre o solo, recursos hídricos e as formas naturais,

fauna e flora);

 Planos e programas de controle e monitoramento dos impactos positivos e negativos com o

detalhamento  de  processos,  métodos,  tecnologias  e  ações  que  conduzam  a  eliminação,

redução ou compensação dos danos ambientais, justificando, inclusive, os impactos que não

podem ser evitados ou mitigados. 

 Prognóstico ambiental da área com e sem o empreendimento;

 Descrição  e  análise  da  Legislação  Federal,  Estadual  e  Municipal,  pertinente  ao

empreendimento

 Conclusões e recomendações sobre os resultados das avaliações dos estudos realizados na

área  de  quanto  à  viabilidade  do  empreendimento,  bem  como  a  possibilidade  de  não

execução do mesmo.
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A empresa  ou  os  profissionais  responsáveis  pela  elaboração  do  estudo  deverão  estar

cadastrados na SEMACE. A equipe técnica deverá ainda apresentar as respectivas ART’s.

 

5.2 Instalação do Aterro Sanitário

Após a análise e aprovação do estudo ambiental será emitida a LP. Quando da emissão, o

interessado deverá protocolar a solicitação de Licença de Instalação (LI).  Nessa fase,  além dos

documentos formais como publicação em jornal e requerimento on-line, deverá ser apresentado o

projeto executivo do empreendimento, assinado com a devida ART, contendo todas as estruturas a

serem executadas, memorial descritivo, cronograma de execução, sistema de coleta e tratamento

proposto para o chorume e biogás, áreas de disposição dos resíduos e sistema de impermeabilização

das trincheiras.

Deverá ser apontado os critérios técnicos de engenharia, os dispositivos de revestimento de

fundo para prevenir a contaminação do subsolo e das águas subterrâneas, os sistemas de coleta e

tratamento de líquidos percolados e gases gerados, os sistemas de cobertura final que minimizem a

infiltração e problemas de erosão e os dispositivos de drenagem superficial que minimizem o afluxo

de água para o interior da massa de resíduos.

Outro fator relevante que deverá ser observado é o cumprimento das condicionantes da LP.

Em muitos casos são solicitados estudos e monitoramentos a serem realizados antes da implantação

do empreendimento. Dentre eles destaca-se o monitoramento dos recursos hídricos superficiais e

subterrâneos  como  forma  de  analisar  a  qualidade  desses  mananciais  antes  da  implantação  e

operação do equipamento.

Durante a instalação do aterro sanitário devem ser construídos poços piezométricos para

monitoramento da qualidade da água subterrânea. Segundo a norma NBR 13896/1997, da ABNT,

um mínimo de 4 poços devem ser perfurados, sendo um a montante e 3 a jusante,  no sentido do

fluxo de escoamento preferencial do lençol freático. Os poços devem ter diâmetro mínimo de 101,6

mm (4 polegadas)  e  ser  revestidos  e  tampados na parte  superior  para evitar  contaminação das

amostras. Para perfuração dos poços de monitoramento, sugere-se seguir as normas NBR 15495-

1:2007: Poços de monitoramento de águas subterrâneas em aquíferos granulados – Parte 1: Projeto

e construção (em substituição à ABNT NBR 13895:1997 – Construção de poços de monitoramento

e amostragem) e a norma NBR 15495-2:2008: Poços de monitoramento de águas subterrâneas em

aquíferos  granulares  –  Parte  2:  Desenvolvimento  (constitui  a  segunda  parte  da  NBR 15495  e

apresenta as técnicas para o desenvolvimento de poços de monitoramento de águas subterrâneas).
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Nessa fase de instalação são solicitados ainda os detalhamentos dos Planos e Programas

ambientais  propostos  no  estudo  ambiental  como  forma  de  minimizar  os  impactos  negativos  e

maximizar os positivos. Em alguns casos foi observado que poderá ser solicitado um Plano de

Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS da Construção Civil do empreendimento.

Após a análise e aprovação pelo corpo técnico é emitida a Licença de Instalação. Em posse

desse documento o interessado poderá iniciar a execução da obra.

Todavia, poderá ser solicitado ainda, como condicionante da LI, nos casos em que o aterro

sanitário substituirá lixões ou aterros controlados, a elaboração de Plano de Recuperação de Áreas

Degradadas – PRAD. Esse Plano tem como objetivo orientar o processo de execução de ações que

visem recuperar a área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos.

5.3 Fase de Operação

Com a conclusão das obras, o empreendedor poderá protocolar a solicitação da Licença de

Operação  (LO).  Assim  como  nas  outras  fases  do  licenciamento,  deverá  ser  apresentado  os

documentos formais como publicação em jornal e requerimento on-line, mas poderão ser solicitados

ainda o Alvará de Funcionamento, Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros e Cadastro

Técnico Federal (CTF) disponível para preenchimento no sítio eletrônico do IBAMA.

Nessa etapa será verificado se a construção do equipamento deu-se conforme o projeto

apresentado  e  se  foram  concluídas  todas  as  estruturas  projetadas.  Será  observado  ainda  o

cumprimento das condicionantes da LI. Em sendo verificado todas as conformidades, a Licença de

Operação é emitida.

Como condicionantes da LO, geralmente são solicitados:

 Monitoramento dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos;

 Plano de emergência contendo as medidas a serem adotadas em caso de vazamento de gases,

de chorume e desmobilização do talude, acompanhado da ART;

 Monitoramento do efluente da ETE;

 Monitoramento  de  amostras  do  solo,  para  verificar  a  concentração  dos  mesmos  metais

analisados na água;

 Apresentar  anualmente,  a  contar  da  data  de  concessão  da  licença,  o  Relatório  de

Acompanhamento e  Monitoramento Ambiental  –  RAMA, a ser  elaborado com base nas

diretrizes contidas no Termo de Referência padrão;
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Em relação ao monitoramento da água subterrânea, segundo a norma NBR 13896/1997, a

qualidade  dessas  águas,  na  área  de  instalação,  deve  atender  aos  padrões  de  potabilidade

estabelecidos na legislação vigente, tendo em vista o uso para abastecimento público. Caso o padrão

seja  excedido,  o  proprietário  da  instalação  é  obrigado  a  recuperar  a  qualidade  do  aquífero

contaminado. Para tanto, deve apresentar um plano de correção do problema ao órgão ambiental.

A característica da água subterrânea é regida atualmente pela Resolução do CONAMA No

396/2008,  que  estabelece  padrão  para  consumo  humano,  dessedentação  de  animal,  irrigação  e

recreação. Normalmente, são solicitadas as análises dos seguintes parâmetros: Sólidos Dissolvidos

Totais, Amônia, Nitrito, Nitrato, Cloretos, Sulfatos, Coliformes Termotolerantes, Ferro Dissolvido,

Alumínio  Total,  Mercúrio,  Chumbo  Total,  Cádmio  Total,  Cobre,  Crômio  (Cr  III  +  Cr  VI),

Manganês, Zinco, Molibdênio, Cobalto, Níquel, Vanádio, Prata e Arsênio. Entretanto, a Amônia não

tem valor máximo permitido estabelecido por essa Resolução. Logo, quando se trata de Amônia, a

SEMACE baseia-se no  Decreto Nº 12.486/78, do estado de São Paulo, que trata, dentre outras, da

qualidade da água de poço captada por qualquer processo e que não sofreu qualquer tratamento.

A norma NBR 13896/1997  também manda  estabelecer  valores  naturais  para  todos  os

parâmetros,  antes  do  início  da  operação.  Por  questão  de  representatividade  estatística,  o  valor

natural deve ser estabelecido a partir de pelo menos quatro amostragens realizadas em intervalos de

três meses. Ou seja, durante um ano.

A mesma norma também sugere que o monitoramento da água subterrânea deva ser feito

com periodicidade mínima de 4 vezes ao ano, devendo-se registrar o nível do lençol freático a cada

coleta realizada e determinar a velocidade e a direção do escoamento do lençol.

Quando houver desconfiança de comprometimento da qualidade da água subterrânea pela

operação do aterro, deve ser feito uma investigação de acordo com as seguintes normas:

 ABNT  NBR  15515-1:2007:  Passivo  ambiental  em  solo  e  água  subterrânea  Parte  1:

Avaliação preliminar.

 ABNT  NBR  15515-2:2011:  Passivo  ambiental  em  solo  e  água  subterrânea  Parte  2:

Investigação confirmatória.

 ABNT  NBR  15515-3:2013:  Passivo  ambiental  em  solo  e  água  subterrânea  Parte  2:

Investigação detalhada.

Em relação ao monitoramento do chorume, a SEMACE adota os padrões estabelecidos

pela Resolução CONAMA N° 430, de 13 de maio de 2011, que dispõe sobre as condições e padrões

de  lançamento  de  efluentes  em  corpos  de  água  receptores,  em  complemento  aos  padrões  da

Resolução CONAMA N° 357, de 17 de março de 2005, e adota também a Portaria SEMACE N°

154, de 22 de Julho de 2002. São exigidos o monitoramento dos seguintes parâmetros: Sólidos
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Dissolvidos Totais, Ferro, Mercúrio, Alumínio, Chumbo, Cádmio, Cobre, Crômio (Cr III + Cr IV),

Manganês, Zinco, Molibdênio, Cobalto, Níquel, Vanádio, Prata, Arsênio, Amônia, Nitrato, Nitrito,

Cloretos, Temperatura, pH, Materiais Sedimentáveis, Sulfeto Total, Sulfatos, Substâncias Solúveis

em Hexano, DQO, DBO, Oxigênio Dissolvido e Coliformes Termotolerantes.

5.4 Estudo de Caso

5.4.1 Aterro Sanitário Consorciado de Sobral

O processo do Aterro de Sobral iniciou-se na fase de LP, tendo sido emitida essa licença

em julho de 2015, embasada no Parecer Técnico Nº 2352/2013. Este Parecer foi aprovado na 222ª

reunião ordinária do Conselho Estadual do Meio Ambiente, conforme Resolução COEMA Nº 16, de

12 de setembro de 2013 e publicada no diário oficial do Estado em 23 de setembro de 2013. Já em

2016 foi emitida a LI, com validade até 2019. 

Trata-se do projeto de implantação de um Aterro Sanitário Consorciado que atenderá os

municípios  de  Alcântaras,  Cariré,  Coreaú,  Forquilha,  Frecheirinha,  Graça,  Groaíras,  Massapê,

Meruoca, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Santana do Acaraú, Senador Sá e Sobral.

Tendo em vista ser o maior centro gerador, o equipamento será executado na zona rural de

Sobral, a aproximadamente 8 km de sua área urbana, sob as coordenadas geográficas UTM 341727

E / 9591539 S, 341235 E / 9591377 S, 341779 E / 9589649 S e 342344 E / 9589748 S, em uma área

de 100 ha. O acesso se dará pela rodovia BR-222 e o terreno encontra-se a aproximadamente 9,5

km da pista do aeroporto municipal.

O  empreendimento  prevê  ainda  a  implantação  de  sete  estações  de  transferências  de

resíduos sólidos nos municípios de Cariré, Coreaú (sede), Coreaú (Ubaúna), Forquilha, Massapê,

Pacujá  e  Santana  do  Acaraú.  Essas  estações  são  estruturas  utilizadas  para  recebimento  e

armazenamento temporário dos resíduos das coletas, tendo em vista a grande distância entre os

centros geradores e o local de disposição final dos resíduos. A previsão é que ao final de cada dia de

coleta, estes resíduos sejam encaminhados por veículo de grande capacidade ao seu destino final.

Os  resíduos  de  Sobral  serão  dispostos  diretamente  no  aterro  sanitário,  sem  necessidade  de

intermédio das estações de transferência. Dessa forma, o valor de transporte dos resíduos de Sobral,

que representa 44% dos resíduos de todo o consórcio, não entrará no cálculo do valor da tonelada.

Frecheirinha, Alcântaras e Mucambo também encaminharão seus resíduos diretamente ao aterro.

O projeto  do  Aterro  Consorciado  de  Sobral  foi  elaborado  para  garantir  uma vida  útil

mínima  de  20  anos  e  contará  com  as  seguintes  estruturas:  guarita,  balança  rodoviária,
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estacionamento,  administração,  oficina,  posto  de  lavagem de  veículos,  casa  de  apoio,  cinturão

verde,  Reserva  Legal,  Área  de  Preservação  Permanente  –  APP,  Área  de  Tratamento  de  Poda,

Unidade de Tratamento de Resíduos da Construção Civil, Unidade de Compostagem, Trincheiras 1,

2 e 3 para disposição de resíduos domiciliares, sistema de drenagem de águas pluviais, sistema de

captação e queima do biogás, Estação de Tratamento do Lixiviado e Unidade de Tratamento de

Resíduos de Serviços de Saúde. 

5.4.1.1 Da Estação de Tratamento de Lixiviados

A ETE contará com as seguintes estruturas:

 Tratamento Preliminar, composto por peneira estática e caixa de areia;

 Tratamento  Físico  e  Biológico,  compreendendo  uma  lagoa  anaeróbia  que  funcionará

também como tanque de equalização;

 Tratamento Físico-químico, composto por tubulação com placa de orifício de mistura rápida

para lançamento de produtos químicos (leite de cal, para regularização do pH, e coagulantes

como sulfato de alumínio e Policloreto de Alumínio), Tanque de mistura lenta, Decantador

secundário e Leito de secagem;

 Tratamento Biológico, compreenderá um Tanque de aeração, Decantador secundário, Leito

de secagem e Tanque de contato;

 Polimento, que será composto por Câmara de carga, Filtro ascendente e descendente e um

galpão para as membranas filtrantes;

Visando  a  possibilidade  de  ocorrências  de  problemas  no  sistema  de  tratamento  dos

lixiviados, foi projetado a instalação de extravasores em pontos críticos para evitar o derramamento

de líquidos contaminados. Nesse sentido, os extravasores serão direcionados para a lagoa anaeróbia,

na qual serão instalados recirculadores desse efluente para o maciço de resíduos, evitando que seja

lançado no recurso hídrico sem tratamento. Está previsto ainda a reutilização de todo o efluente

tratado para fertirrigação das áreas verdes ou lançamento no corpo receptor.

5.4.1.2 Do sistema de coleta e destinação de gases

Serão empregados drenos que atravessam verticalmente a massa de resíduos, desde a base

até  acima  do topo da  camada  de  cobertura  final.  Para  garantir  a  eficiência,  os  drenos  terão  o

afastamento em torno e 50 m. Em cada um desses drenos será instalada uma tubulação que levará o
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biogás até  uma unidade de queima,  pois a solução adotada,  pelo menos nos primeiros anos de

operação do aterro, será a queima do biogás.

5.4.1.3 Da Unidade de Tratamento de Resíduos da Construção Civil (RCC)

Essa  unidade  consistirá  no  beneficiamento  de  resíduos,  tendo  em  vista  o  aspecto

econômico de reciclar os RCC. Terá a capacidade de beneficiar até 25 toneladas/dia e contará com a

seguinte planta:

 Área de recepção de resíduos;

 Área de acondicionamento de resíduos de classe B, C e D; e

 Área de beneficiamento (trituração).

5.4.1.4 Da Unidade de Compostagem

Trata-se numa área que pode ser definida como uma bioxidação aeróbia de um substrato

orgânico, caracterizado pela produção de CO2, água, liberação de substâncias minerais e formação

de matéria orgânica estável. O processo transformará estes resíduos em insumo agrícola, livre de

microrganismos  patogênicos.  Na  prática  todo  o  resíduo  orgânico  presente  no  lixo  poderá  ser

transformado e reaproveitado, impedindo que sejam dispostos no aterro.

A Unidade de compostagem será constituída pelas seguintes instalações:

 Galpão de trituração e mistura;

 Pátio de compostagem;

 Laboratório; e

 Galpão de peneiramento e estocagem.

5.4.1.5 Da Unidade de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde

A unidade contempla a construção de um prédio com área total construída de 363,50 m²,

contemplando as seguintes estruturas:

 Sala de Controle;

 Área de recepção dos resíduos;

 Autoclave;

 Caldeira;
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 Casa de armazenamento de gás;

 Esteira com triturador;

Importante verificar que essa unidade não terá incinerador apenas a autoclave, que é um

processo de esterilização a vapor, no qual se aplica vapor saturado sob pressão superior à atmosfera

com a finalidade de se obter a esterilização do resíduo. Consiste em um sistema de alimentação sob

determinadas condições de pressão, que conduz os resíduos até uma câmara estanque com diâmetro

interno de 0,950 m por 3,0 m de comprimento onde é feito vácuo e injetado vapor d’água a uma

temperatura de 140°C. A câmara será automatizada com gerador de vapor à GLP, através de caldeira

externa, com capacidade de geração de vapor de 300 kgv/h e consumo médio de 18 kg/h de GLP. 

Os  resíduos  devem  permanecer  na  câmara  durante  um  tempo  de  40  minutos  até  se

tornarem estéreis. Por um lado do equipamento se descarta a água e por outro os resíduos.

A operação do equipamento é relativamente simples já que o funcionamento da autoclave é

totalmente  automático,  cabendo  ao  operador  somente  colocar  o  material  (carros/cestos  com

resíduos) na câmera, fechá-la e efetuar a programação do ciclo. Operando com ciclos de pré-vácuo

fracionado para uma perfeita remoção do ar com 4 ciclos de pré-vácuo programáveis.

Prevê-se,  para  a  geração  inicial  do  projeto  (2017),  1.117  kg/dia  de  resíduos  e

aproximadamente 7 ciclos por dia. Para o final do projeto (2037), prevê-se uma geração de 1.667

kg/dia e aproximadamente 10 ciclos por dia.

A seguir têm-se as imagens 6 e 7 do Aterro Consorciado de Sobral com a locação das

trincheiras a serem executas e todas as unidades que serão construídas, além da área da Reserva

Legal e Área de Preservação Permanente – APP.
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Imagem 6: Layout geral do aterro de Sobral. Fonte: o autor

Imagem 7: Área para implantação do Aterro Sanitário Consorciado de Sobral. Fonte: o autor
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5.4.1.6 Da disposição atual dos resíduos em Sobral e nos municípios consorciados

O município de Sobral possui um Aterro Sanitário licenciado pela Autarquia Municipal de

Meio Ambiente – AMMA, órgão municipal. Esse aterro está localizado ao lado da área proposta

para o Aterro Consorciado. Sua condição de operação é razoável, entretanto observou-se em campo

que o projeto não contemplou uma ETE para o chorume e tampouco uma impermeabilização de

fundo das Trincheiras com manta de PEAD. Todavia,  não pode-se afirmar que seja não seguro

quanto a prevenção e minimização de poluição do solo e dos recursos hídricos, pois não houve

acesso ao projeto executivo.  A solução adotada para o chorume foi a recirculação,  prática essa

também aceita pela SEMACE para os aterros de pequeno porte.

Os demais 14 municípios que compõem o consórcio não possuem Aterros Sanitários. A

disposição  se  dá  em  lixões  e  aterros  controlados.  Por  conta  dessa  realidade  de  degradação

ambiental, a SEMACE exigiu como condicionante na LI a elaboração de um Plano de Recuperação

de  Áreas  Degradadas  –  PRAD  pelos  lixões  que  serão  desativados.  Esse  PRAD  deverá  ser

apresentado para emissão da LO. A execução do plano será de responsabilidade de cada município. 

5.4.1.7 Critérios para seleção de áreas

As tabelas 1, 2 e 3 descrevem os critérios para escolha da área onde será instalado o Aterro

Sanitário  Consorciado  de  Sobral  considerando  a  natureza  técnica  e  ambiental,  político-social  e

econômico-financeira,  relacionados  com as  diretrizes  das  normas  técnicas  da  ABNT e  com  a

legislação ambiental vigente.
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 TABELA 1 – Critérios técnicos para a escolha da área para a implantação do Aterro Sanitário

Consorciado de Sobral.
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TABELA 2 – Critérios político-sociais para a escolha da área para a implantação do Aterro Sanitário

Consorciado de Sobral.
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TABELA 3 – Critérios econômico-financeiros para a escolha da área para a implantação do Aterro

Sanitário Consorciado de Sobral.

5.4.2 Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia – ASMOC

O Aterro Sanitário de Caucaia está na verdade em duas fases distintas. Possui uma Licença

de Operação, para uma área que já recebe resíduos a mais de 20 anos, e uma Licença de Instalação

para uma área vizinha, em análise na SEMACE, tendo em vista que o aterro atual está no final de

capacidade operacional.
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Imagem 8: Aterro de Caucaia. À direita a área em operação e à esquerda a área para ampliação.

Fonte: o autor

A imagem 8 traz a poligonal das duas áreas do Aterro de Caucaia. A área em Operação e a

área onde será implantado a ampliação.

5.4.2.1 Área para ampliação

O aterro foi projetado para operar durante 12 anos, numa área de 102 hectares, com uma

disposição diária de 4.500 toneladas/dia. Em final de plano, o volume de resíduo depositado será de

33.014.432,68  m³,  já  descontando  a  redução  de  disposição  com  a  implantação  da  triagem,

tratamento de podas, compostagem e coleta seletiva.

O  empreendimento  atenderá  os  municípios  de  Caucaia  e  Fortaleza  e  contará  com  as

seguintes estruturas:

 Área de recepção dos resíduos;

 Células de disposição de resíduos domiciliares;

 Célula de disposição de resíduos Classe I – Perigoso;

 Área para tratamento e disposição de resíduos de poda com pátio de 2,4 hectares;

 Área para compostagem de resíduos orgânicos;
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 Área para tratamento e disposição final de resíduos de construção e demolição com 3,4

hectares de área;

 Estação de tratamento de lixiviado;

 Drenagem de águas subsuperficiais e de águas pluviais;

 Laboratório de Controle ambiental;

 Área de pesagem;

 Área de lavagem e limpeza de máquinas e veículos;

  Reserva Legal;

 Cinturão Verde.

5.4.2.1.1 Da área de disposição de resíduos de poda

Haverá  um  pátio,  onde  as  podas  serão  empilhadas  e  controladas  para  sua  utilização

posterior como composto orgânico no viveiro de mudas, nas recomposições e nas conformações

geométricas  dos  taludes  ou,  se  for  o  caso,  serem encaminhadas  diretamente  para  a  célula  de

aterramento.  Nesse  galpão,  os  resíduos  provenientes  de  galhadas  de  podas  serão  aparados  e

triturados  para  formar  bastonetes  de  madeira  para  serem usados  em indústrias  cimenteiras  ou

cerâmicas. As folhas deverão ser encaminhadas para o pátio de compostagem.

5.4.2.1.2 Da Estação de Tratamento dos Lixiviados

O sistema  de  drenagem de  lixiviado  terá  como objetivo  coletar  e  encaminhar,  para  a

estação  de  tratamento,  os  líquidos  percolados  através  da  massa  de  resíduos  mais  o  chorume

produzido, evitando o comprometimento do aquífero e corpos hídricos superficiais.

No projeto da estação de tratamento do lixiviado foi considerado uma vazão máxima de

tratamento de 6,84 l/s e uma vazão média de 1,23 l/s.

A ETE contará com as seguintes estruturas:

 Tratamento Preliminar, composto por gradeamento, caixa de areia e caixa de gordura;

 Tanque de equalização: duas unidades com volume útil de 150m³ com tempo de retenção de

12 horas. Esses tanques têm a função de homogeneizar e regularizar a vazão aduzida para as

unidades subsequentes, passando assim o sistema a operar com vazão constante. Ambos os

tanques de equalização serão dotados de agitação via ar para mistura e controle automático

de nível;
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 Tanque de coagulação/floculação: ao sair do tanque de equalização, o efluente segue para o

tanque  de  coagulação/floculação  onde  é  adicionado,  em  linha,  produtos  químicos

(coagulantes)  para  desestabilização  das  moléculas  e  consequente  formação  dos  flocos,

clarificando o efluente;

 Decantador lamelar: após floculado, o efluente é encaminhado para o sistema de decantador

lamelar de placas paralelas, onde ocorrerá a separação do lodo e da água clarificada;

 Tanque pulmão: o lodo do decantador sairá pelo fundo e seguirá para o tanque pulmão,

também conhecido como tanque de lodo. O tanque pulmão serve para homogeneizar a vazão

de lodo que será encaminhado para a centrífuga;

 Decanter centrífugo: do tanque pulmão, o lodo será desaguado em um sistema de decanter

centrífugo, para concentração de sólidos, com adição de polímero. A torta desidratada será

enviada a uma caçamba para posterior destino final, que poderá ser uma célula do aterro ou

usada como adubo, depois de caracterizada. É na torta de lodo que ficam os metais que são

removidos no tratamento, daí a importância de caracterizá-lo antes de usá-lo como adubo. A

parte líquida, resultante da desidratação do lodo, retornará por gravidade, para os tanques de

equalização;

 Filtro  Dynasand:  do  decantador  lamelar,  a  água  clarificada  segue  para  um  sistema  de

filtração Dynasand (um filtro), de leito de areia móvel e limpeza contínua;

 Lagoas  de  estabilização:  do  filtro,  o  efluente  segue  para  o  sistema  de  pós-tratamento

biológico.  O sistema proposto  é  o  de  lodo ativado  de  aeração prolongada com cadeias

flutuantes e móveis, com possibilidade de remoção com o tanque em operação. Esse sistema

terá a capacidade de realizar a nitrificação e desnitrificação simultânea no mesmo tanque,

sem a necessidade de câmara anóxica com gasto de energia extra e bombas de recirculação

de lodo. O efluente entra inicialmente nas duas lagoas anaeróbias que servirá para equalizá-

lo e depois segue para a lagoa facultativa que terá o sistema de aeração prolongada e onde se

processará  a  nitrificação/desnitrificação.  O  lodo  retornará  para  a  lagoa  anaeróbia  pelo

princípio dos lodos ativados. Na lagoa facultativa, serão criadas zonas aeradas e anóxicas,

através do controle do soprador de ar.

 Decantador  secundário:  na  saída  das  lagoas,  o  efluente  passará  por  um  decantador

secundário  integral,  que  fará  a  separação  da  água  clarificada  já  tratada  e  do  lodo  de

recirculação. A separação do lodo e sua recirculação para entrada das lagoas se fará através

de  sistema  de  air-lift,  utilizando  o  próprio  separador,  sem  necessidade  de  bombas  de

recirculação.
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Parte do lixiviado tratado retornará ao aterro sanitário pelo sistema de drenagem dos gases

e parte será utilizado para aguar a cerca vegetal e o reflorestamento da área, ou seja, jardinagem.

A tecnologia utilizada proporcionará o atendimento da legislação Federal e Estadual, no

que diz respeito especificamente aos parâmetros poluidores, carga orgânica biodegradável DBO5 e

carga orgânica nitrogenada (NKT, N-NH3, N-NO3 e N-NO2), com uma eficiência de remoção de

carga orgânica mínima de 90%. A vazão média de tratamento da ETE será de 3,5 litros/segundo

(aproximadamente 12,6 m3/h).

5.4.2.1.3 Do sistema de coleta e tratamento dos gases

O sistema de tratamento prevê a queima dos gases nos níveis superiores, controlando a sua

emissão à atmosfera. A concepção do sistema consiste na implantação de 286 drenos verticais que

permitam a  drenagem dos  gases  e  sua  combustão  em queimadores  diretamente  instalados  nos

drenos. Também permitirá o escoamento vertical dos líquidos no interior da massa de resíduo. A

interligação do sistema de drenagem de gases e de lixiviado sendo realizada na base é de grande

importância para não obstrução e comprometimento dos drenos de gases pelo percolado.

Foi previsto um monitoramento dos gases através de ensaios de placa e análises nos drenos

para avaliação dos parâmetros de composição, pressão e temperatura dos gases, analisando-se em

todos os piezômetros do aterro, bem como nos poços de monitoramento de água, esse último com a

finalidade de verificar a possibilidade de migração do biogás pelo subsolo.

O  projeto  previu  ainda  um espaço  físico  para  uma  futura  unidade  de  aproveitamento

energético do biogás, pois esse poderá, numa fase mais avançada de operação, ter seu potencial

energético aproveitado.

5.4.2.4 Critérios para seleção de áreas

As tabelas 4, 5 e 6 descrevem os critérios para escolha da área onde será instalado o Aterro

Sanitário de Caucaia considerando os mesmos critérios para a escolha do Aterro de Sobral, quais

sejam, a natureza técnica e ambiental, político-social e econômico-financeira, relacionados com as

diretrizes das normas técnicas da ABNT e com a legislação ambiental vigente.
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 TABELA 4 – Critérios técnicos para a escolha da área para a implantação do Aterro Sanitário de

Caucaia.
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 TABELA 5  –  Critérios  político-sociais  para  a  escolha  da  área  para  a  implantação  do  Aterro

Sanitário de Caucaia.
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 TABELA 6 – Critérios econômico-financeiros para a escolha da área para a implantação do Aterro

Sanitário de Caucaia.

5.4.2.2 Área em Operação do ASMOC

O processo de licenciamento do ASMOC iniciou-se em 1989, ano da elaboração do Estudo

de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, elaborado pela

Associação Técnico-Científica engenheiro Paulo de Frontin – ASTEF, do Centro de Tecnologia da

Universidade Federal do Ceará.

Esse aterro sanitário foi projetado, inicialmente, para receber os resíduos de parte da cidade

de Fortaleza e a totalidade do município de Caucaia, numa área aproximada de 120ha, sendo a área

de  trincheiras  de  78,47ha.  A  Ecofor  Ambiental  é  a  concessionária  da  Prefeitura  Municipal

responsável  pela  Gestão  de  Resíduos  Sólidos  Urbanos  em  Fortaleza  e  responsável  pela  sua

operação.  Criada  em  2003,  as  operações  da  empresa  se  concentram  nos  serviços  de  coleta,

transporte,  tratamento e destinação final dos resíduos domiciliares e especiais  urbanos (entulho,

podação e ponto de lixo). A Ecofor atende a mais de 2,5 milhões de habitantes e recolhe uma média

de 100 mil toneladas de resíduo por mês. Na execução dos serviços, estão envolvidos mais de 650
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funcionários  e  uma  frota  superior  a  250  veículos  de  coleta  entre  caçambas,  caminhões

compactadores, carros e tratores. O ASMOC recebe o lixo proveniente de Fortaleza e Caucaia.

O  encerramento  das  atividades  foi  previsto  para  2005.  Entretanto,  devido  a  algumas

alterações, essa data foi alterada para o ano de 2018. Essas alterações consistiram basicamente em

aumentar a largura e a altura das trincheiras, aproveitando os arruamentos sem utilidade, fazendo-se

escavações de células em série e com cota máxima de 20 m. Atualmente, já está no final de sua vida

útil com mais de 90% de capacidade ocupada, segundo os últimos monitoramentos geotécnicos.

O terreno do ASMOC situa-se na Fazenda carrapicho, Zona rural do município de Caucaia,

nas proximidades da BR-020 e o acesso é feito pela BR-222 em trecho de 5,5 km, seguindo pela

BR-020 num percurso  de  1,8  km através  de  uma estrada  asfaltada  a  partir  da  margem sul  da

rodovia.

Uma das justificativas para escolha do local foram, dentre outras: a facilidade de acesso, a

absoluta impossibilidade de localização do aterro em área mais próxima ao grande centro gerador

de  lixo  (Fortaleza),  quer  pela  existência  de  habitação,  quer  pelo  preço  dos  terrenos  ou  pelas

condições topográficas, geológicas e hidrogeológicas não adequadas, a preservação dos recursos

hídricos,  já que não devia haver contribuição para poluição de riachos e de lençol freático e a

possibilidade  de  aproveitamento  público  da  área  do  aterro  após  sua  saturação  e  consequente

desativação.

O aterro foi projetado com uma trincheira especial para receber os resíduos hospitalares

(até que fosse construído um incinerador) e outros resíduos de alto risco. O incinerador de Fortaleza

foi construído pelo Governo do Estado e entregue ao Município de Fortaleza no ano de 2002. Nesse

mesmo ano  o  equipamento  passou a  receber  e  incinerar  os  resíduos  sépticos  de  Município  de

Fortaleza que eram dispostos no ASMOC em vala séptica e no ano seguinte os resídios sépticos do

município de Caucaia também passaram a ser incinerados no mesmo equipamento. No ano de 2003,

o local que era destinado para vala séptica no ASMOC foi confinado e o restante passou a receber

resíduos domiciliares.

As trincheiras foram previstas para ter uma largura de um modo geral de 71 m e uma

profundidade  definida  pelos  estudos  de  sondagem,  com  escavações  até  encontrar-se  a  rocha

consolidada, observando-se a proteção do lençol freático.

O sistema de  drenagem do percolado  é  constituído  por  canaletas  de  seção transversal

quadrada (0,4 m x 0,4 m),  escavadas no fundo da trincheira,  em forma de espinha de peixe e

preenchidas com brita nº 4, sendo responsável por conduzir o chorume a uma estação de tratamento

através de uma rede coletora composta por tubos PVC rígido, poços de visita e estações elevatórias.
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O sistema de tratamento é constituído por duas lagoas anaeróbias e uma facultativa. O

chorume oriundo do tratamento é aspergido em cima das trincheiras e não mais lançado em recurso

hídrico (Riacho Garoto), uma vez que foi verificado que o tratamento é ineficiente e não atende aos

padrões estabelecidos pela SEMACE.

Próximo a área do projeto encontra-se o Riacho Garoto. Porém é um riacho que escoa

apenas no período de chuva e a área de trincheiras está a mais de 300 m desse riacho, estando,

portanto, dentro dos padrões indicados pela ABNT.

 O aterro  atual  funciona  em 3  turnos,  24  horas  por  dia,  recebendo os  resíduos  de  no

máximo 280 veículos,  entre  caçambas,  compactadores  e  caminhões  poli  guindastes  de trabalho

contínuo, que realizam cerca de 430 viagens por dia.

O ASMOC possui a Licença de Operação vigente até 6/12/2019. A empresa ECOFOR

Ambiental S/A é responsável pela operação do aterro, tendo que cumprir todos os condicionantes da

LO, sobretudo as referentes ao automonitoramento, quais sejam:

 Apresentar, anualmente, um relatório de vida útil do aterro contemplando a quantidade de

resíduos depositados e a relação atualizada das empresas e municípios que enviam resíduos

para o aterro, bem como as empresas transportadoras;

 Apresentar,  quadrimestralmente,  automonitoramento  da  água  dos  poços  do  aterro,

contemplando  no  mínimo  os  seguintes  parâmetros:  Sólidos  Dissolvidos  Totais,  Ferro,

Mercúrio, Alumínio, Chumbo, Cádmio, Cobre, Crômio (Cr III + Cr IV), Manganês, Zinco,

Molibdênio, Cobalto, Níquel, Vanádio, Prata, Arsênio, Amônia, Nitrato, Nitrito, Cloretos,

Temperatura, pH, Materiais Sedimentáveis, Sulfeto Total, Sulfatos, Substâncias Solúveis em

Hexano, DQO, DBO e Coliformes Termotolerantes;

 Apresentar, quadrimestralmente, o automonitoramento da água do Riacho Garoto em um

ponto 500 m a jusante  e  500 m a montante do ponto  de lançamento,  contemplando os

seguintes  parâmetros:  Sólidos  Dissolvidos  Totais,  Ferro,  Mercúrio,  Alumínio,  Chumbo,

Cádmio, Cobre, Crômio (Cr III + Cr IV), Manganês, Zinco, Molibdênio, Cobalto, Níquel,

Vanádio,  Prata,  Arsênio,  Amônia,  Nitrato,  Nitrito,  Cloretos,  Temperatura,  pH,  Materiais

Sedimentáveis,  Sulfeto  Total,  Sulfatos,  Substâncias  Solúveis  em  Hexano,  DQO,  DBO,

Oxigênio Dissolvido e Coliformes Termotolerantes;

 Apresentar, quadrimestralmente, o automonitoramento do efluente oriundo da última lagoa

de estabilização, contemplando os seguintes parâmetros: Sólidos Dissolvidos Totais, Ferro,

Mercúrio, Alumínio, Chumbo, Cádmio, Cobre, Crômio (Cr III + Cr IV), Manganês, Zinco,

Molibdênio, Cobalto, Níquel, Vanádio, Prata, Arsênio, Amônia, Nitrato, Nitrito, Cloretos,
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Temperatura, pH, Materiais Sedimentáveis, Sulfeto Total, Sulfatos, Substâncias Solúveis em

Hexano, DQO, DBO, Oxigênio Dissolvido e Coliformes Termotolerantes;

 Apresentar,  quadrimestralmente,  relatórios  de  acompanhamento  dos  maciços.  Deve-se

incluir os setores em operação (S9 e S10), além dos que já vem sendo monitorados;

 Coletar  e  análisar,  quadrimestralmente,  amostras  do  solo  do  atual  ASMOC  e  analisar

conforme  Resolução  Nº  420/2009,  do  CONAMA.  Enviar  os  resultados  à  SEMACE

quadrimestralmente.

A LO estabeleceu ainda a proibição de lançamento de efluentes no Riacho Garoto, pois

acredita-se que a qualidade das águas do riacho esteja sofrendo influência da operação do ASMOC,

embora  a  ECOFOR  não  lance  mais  efluente  em  recurso  hídrico,  utilizando  o  sistema  de

recirculação.

Quanto  ao  monitoramento  da  água  subterrânea,  tomando  por  base  os  resultados  das

análises físico-químicas e microbiológicas da água dos 6 poços de monitoramento na área interna

do ASMOC, quando comparadas com os resultados de 8 poços externos, acredita-se haver indícios

de comprometimento da qualidade da água subterrânea na área interna do ASMOC em função das

atividades  de  operação  do  mesmo.  Tal  conclusão  se  baseia  principalmente  nos  resultados  de

Cloretos,  Sólidos Dissolvidos  Totais,  Nitrogênio Amoniacal  e  DBO. Em relação aos metais,  as

concentrações se mantiveram dentro dos padrões estabelecidos.

Desta feita, foi exigido da empresa responsável pela operação do aterro uma avaliação do

passivo ambiental em solo e água subterrânea, através de investigação preliminar, confirmatória e

detalhada, na área do aterro e seu entorno, além de um Plano de Recuperação de Área Degradada,

dando  ênfase  aos  recursos  hídricos  subterrâneos  e  superficiais.  Solicitou-se  ainda  um  estudo

geológico-geofísico com Modelagem matemática do meio fraturado que represente o fluxo da água

subterrânea e a velocidade que um contaminante percorrerá uma determinada distância. A intenção

da  SEMACE  ao  solicitar  essa  modelagem é  verificar  a  interconectividade  hidráulica  entre  as

fraturas.

As Imagens 9 e 10 são registros áereos do ASMOC, a imagem 9 de uma grande trincheira

em plena operação e a 10 da ETE às margens do Riacho Garoto. 
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Imagem 9: Vista da Trincheira do ASMOC em operação. Fonte: o autor.

Imagem 10: Vista da Estação de Tratamento de Efluentes do ASMOC. Fonte: o autor.
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5.5 Aterros licenciados e em operação do Ceará

Nos seis anos de pesquisa, observou-se que a Região Metropolitana de Fortaleza conta com

cinco Aterros Sanitários, quais sejam:

 Caucaia, que atende também Fortaleza (Coordenadas UTM 536812 / 9580307, zona 24M);

 São Gonçalo do Amarante (Coordenadas UTM 505520 / 9601615, zona 24M);

 Horizonte (Coordenadas UTM 558759 / 9547022, zona 24M);

 Aquiraz, que atende também Eusébio (Coordenadas UTM 567068 / 9565350, zona 24M);

 Maracanaú (Coordenadas UTM 539485 / 9569635, zona 24M);

 Pacatuba (Coordenadas UTM 546532 / 9569631, zona 24M).

Entretanto, apenas o Aterro de Caucaia possui LO emitida pela SEMACE, após um longo

tempo de análise, provocado pelos diversos pedidos de complementações de estudos ambientais por

parte  do  órgão  ambiental.  Os  Termos  de  Referência  não  estavam  sendo  atendidos  na  íntegra

conforme solicitado pela SEMACE. Isso causou atrasos para emissão da licença. O processo de

renovação  foi  protocolado  em  16/12/2014  e  a  Licença  de  Operação  N°  1081/2016  –

DICOP/GECON, com validade 6/12/2019, foi emitida em 6/12/2016, dois anos após o protocolo. 

O aterro de Aquiraz está com processo de renovação de LO em trâmite, entretanto a licença

ainda  não  foi  emitida.  Tramita  ainda  outro  processo  para  um aterro  sanitário  em Aquiraz  de

iniciativa privada. Esse processo ainda está na fase de LP, aguardando a elaboração do Estudo de

Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental.

São Gonçalo  do  Amarante,  Maracanaú e Horizonte  tiveram suas  licenças  solicitadas  e

indeferidas pela SEMACE.

O aterro de Pacatuba tornou-se um verdadeiro lixão devido a falta de operação adequada,

pois apesar de atender as normas e legislações para a construção de um aterro, se a operação for

desidiosa o investimento será inócuo e os impactos ambientais continuarão a existir. As imagens 11

e 12 ilustram a situação.
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Imagem 11: Aterro de Pacatuba. Fonte: o autor  Imagem 12: Aterro de Pacatuba. Fonte: o autor 

Quanto ao interior do Estado têm-se os seguintes municípios:

 Brejo Santo (Coordenadas UTM 504801 / 9173238, zona 24M);

 Sobral (Coordenadas UTM 341260 / 9521260, zona 24M);

 Mauriti (Coordenadas UTM 524845 / 9175534, zona 24M);

 Senador Pompeu (Coordenadas UTM 444989 / 9391843, zona 24M)

Apenas  o  aterro  de  Brejo  Santo  possui  Licença  de  Operação  N°  852/2015  –

DICOP/GECON, válida até 22/10/2018, emitida pela SEMACE. Em Sobral, o órgão responsável

pelo  licenciamento  é  a  Autarquia  Municipal  de  Meio  Ambiente  –  AMMA,  com a  Licença  de

Operação do aterro em funcionamento, que recebe resíduos exclusivamente do município de Sobral.

Já em relação ao aterro de Mauriti, existe um processo em trâmite na SEMACE com vistas

à obtenção da LO. Entretanto,  devido a  diversas  pendências,  o  processo ainda  está  em análise

técnica. A seguir, têm-se as imagens 12 e 13 dos aterros de Brejo Santo, com impermeabilização de

base com solo compactado e manta de PEAD e sistema de drenagem de gás e chorume, e Mauriti,

mostrando o portão de acesso e a área administrativa.
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Imagem 12: Aterro de Brejo Santo. Fonte: o autor  Imagem 13: Aterro de Mauriti. Fonte: o autor

O aterro de Senador Pompeu possui uma particularidade. Foi construído por uma empresa

privada e pretende receber os resíduos dos municípios da região centro-sul, quais sejam, Milhã,

Pedra Branca, Mombaça, Piquet Carneiro, Quixeramobim, Solonópole, Deputado Irapuan Pinheiro

e Acopiara. O empreendimento está em fase de Regularização da Licença de Operação e o processo

ainda está em análise técnica da SEMACE, aguardando Estudo Ambiental.

Outros municípios chegaram a construir  aterros,  porém transformaram-se em lixões ou

nunca foram operados por algumas pendências técnicas ou documentais, como os municípios de

Tauá, Acopiara, Iguatu, Jaguaribara, Beberibe, Quixadá e Itapipoca.
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6.0 Conclusão

O  processo  de  licenciamento  ambiental  é  complexo  e  demanda  tempo  para  análise.

Entretanto  verificou-se  que  a  SEMACE tem buscado,  através  de  mudanças  em procedimentos

internos  e  capacitação  de  sua  equipe,  otimizar  o  tempo  de  análise  e  emissão  das  licenças.

Entretanto, tem-se observado que o tempo para a resposta do processo depende sobremaneira do

próprio interessado, pois, por vezes, faltam documentos e ainda não são cumpridos o Termo de

Referência por completo para elaboração dos estudos ambientais. 

Entretanto,  ainda  podem haver  mudanças  que  facilitem para  o  empreendedor,  como a

exigência de documentação do terreno ainda na fase da LP. Essa exigência deveria ser revista pela

superintendência,  nessa  fase  do  licenciamento,  tendo  em vista  que  a  área  pode não ser  viável

ambientalmente. Dessa forma, está se impondo que o requerente já tenha a posse do terreno quando

a área ainda sequer foi aprovada.

A adoção de processos impressos ainda é uma dificuldade, pois impõe que os interessados

tenham que se descolar a alguma das três sedes da SEMACE no Estado do Ceará para protocolar os

documentos.  Poderiam está  sendo  adotados  processos  digitais,  protocolados  de  qualquer  lugar

através do upload dos documentos. Isso agilizaria sobremaneira para os interessados e técnicos do

órgão.

Outra medida que poderia ser adotada seria o acompanhamento dos processos, por parte

dos  empreendedores,  de  forma  digital,  através  de  sistema  específico.  Atualmente,  para  saber

informações  sobre  o  andamento  dos  processos,  é  preciso  ligar  para  a  SEMACE.  Essa  medida

poderia agilizar ainda no envio de ofícios com pendências, pois o interessado teria a possibilidade

de visualizar no momento que fosse elaborado e assinado pelo órgão, não sendo necessário aguardar

o envio através dos Correios.

Quanto  às  análises  técnicas,  observou-se  um  rigoroso  processo  de  exames  e  estudos

realizados pelos técnicos da SEMACE. Isso tem proporcionado um controle efetivo, com o objetivo

principal de melhorar as condições sanitárias, entretanto respeitando a legislação ambiental e as

normas vigentes.

Apesar  de  todos  os  benefícios  representados  por  um  projeto  bem  elaborado  e

ambientalmente  adequado  de  um  aterro  sanitário,  torna-se  imprescindível  garantir,  através  do

licenciamento,  a sua correta implantação, seu adequado funcionamento e a  adoção de todos os

instrumentos e metodologias indicados para a sua gestão e monitoramento. Os riscos ambientais e

sociais  resultantes  de  possíveis  acidentes  ao  se  desconsiderar  estas  premissas  podem tornar  o

empreendimento uma severa ameaça socioambiental a despeito da qualidade do projeto avaliado.
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Observou-se ainda que existem poucos aterros sanitários no Estado do Ceará, e apenas

alguns destes são licenciados pelo órgão ambiental estadual. Entretanto pode ser observado que, em

termos  percentuais,  em  torno  da  metade  da  população  do  Estado  do  Ceará  é  atendida  com

disposição em aterro sanitário, tendo em vista que pouco mais da metade da população se concentra

na Região Metropolitana de Fortaleza, a qual possui quatro aterros em operação.

Verificou-se, no estudo de caso da operação do ASMOC, que a atuação do órgão ambiental

foi efetiva a partir de 2011 para proporcionar mais controle quanto a proteção dos recursos hídricos,

como a proibição do lançamento de efluentes fora dos padrões no Riacho Garoto, a implantação de

escadas  hidráulicas  nas  trincheiras  encerradas  e  em  operação,  com  a  finalidade  de  reduzir  a

infiltração  da  água  da  chuva  e  consequentemente  a  diminuição  do  volume  de  lixiviado,  a

recomposição  dos  taludes  das  trincheiras,  com  a  finalidade  de  evitar  vazamentos  laterais  de

chorume,  e  intensificação  dos  monitoramentos  das  águas  subterrâneas  e  superficiais.  Portanto,

corroborando o papel da SEMACE de proteção e preservação do meio ambiente.

Acredita-se também que os municípios carecem de informações técnicas sobre métodos de

disposição final adequado a sua realidade, no que diz respeito aos aspectos de projeto, execução,

operação e monitoramento ambiental. Além das exigências técnicas para o seu bom funcionamento,

os custos delas decorrentes têm inviabilizado a operação adequada de muitos empreendimentos, os

quais  acabam  se  tornando  verdadeiros  lixões  com  os  mesmos  impactos  ambientais  e  sociais

decorrentes deles, a despeito do investimento para a sua implantação.

Observa-se que é fundamental para elaboração do projeto, que sejam seguidos os preceitos

estabelecidos  pelas  normas  técnicas  e  exigidas  pela  SEMACE,  pois  determinados  aspectos

construtivos são relevantes para a proteção dos recursos hídricos, como a ETE, a impermeabilização

das trincheiras, drenagem dos chorume, etc.

Portanto, ainda há melhoras a serem executadas para que o licenciamento ambiental de

aterros sanitários possa ser célere e mais simplificado, com o objetivo de proporcionar melhores

condições sanitárias relacionadas ao descarte dos resíduos sólidos urbanos, evitando os danos do

seu lançamento descontrolado.
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