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1 - IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEIS DO ESTUDO 

 

1.1 – Informações Básicas do Estudo 
 

O presente Relatório de Caracterização do Empreendimento (RCE) obedece ao 

modelo instituído pela Secretaria de Meio Ambiente do município de Barreiras, para o 

licenciamento da Central de Gerenciamento e Tratamento de Resíduos de Barreiras – 

CGTRB, composta por:  

 Usina de Compostagem e Triagem de Materiais e Resíduos Urbanos com 

processamento de 150 toneladas / dia, classificada como médio porte e médio 

potencial poluidor. 

 Aterro sanitário, com capacidade de tratamento de 90 toneladas/dia, 

classificado como pequeno porte e alto potencial poluidor. 

 

1.2 – Responsabilidades pela Elaboração do Documento Técnico  

 

Razão Social: 2D Engenharia Sustentável Ltda.  

CNPJ: 14.312.374/0001-57 

Natureza Jurídica: 206-2 Sociedade Empresária LTDA 

Data de Abertura: 19/09/2011 

 

Endereço: Rua Oswald de Andrade, 234 

CEP: 47850-000 

Bairro Lea Cordeiro – Luís Eduardo Magalhães - Bahia  

Tel: 71 3333 -2921 (71) 99903-2142 

E-mail : 2dengenhariasustentavel@gmail.com 

 

 

  

Eng. Denilton Salomão Santos 

CREA BA 86043 

Eng. Denis Ulisses Souza S. 

CREA BA 90698 

ART do estudo: BA2019 0045254 

 

ART do estudo: BA2019 0044684 

 

 



    
 
 

6 
RCE – Roteiro de Caracterização do Empreendimento  
Licenciamento da Central de Gerenciamento e Tratamento de Resíduos de Barreiras 
Ano 2019 – Revisão 4.0 

 

 

1.3 – Equipe técnica multidisciplinar 

  

Profissional Formação 

Denilton Salomão Souza 

MSc em Engenharia Ambiental e civil – UFBA/UEFS 

MBA em projetos de Aterros Sanitários – FGV 

Engenheiro Civil – CREA BA 86043 

Bacharel em Física - UEFS 

Denis Ulisses Santos 
Engenheiro Civil – CREA BA 90698 

Especialista em gerenciamento de resíduos sólidos  

Economista – UCSAL 

Marcela Dourado Engenheira Agrônoma – UNEB 

CREA BA - 96481 

Vanessa Mendonça Beserra Engenheira Sanitarista Ambiental – UFRB 

Mestranda em Eng. Ambiental - UEFS 

João Ferreira de Almeida 
Engenheiro Ambiental - CREA BA 3000066729  

Técnico de Segurança do trabalho 

 

 

2 - IDENTIFICAÇÕES DO SOLICITANTE DO ESTUDO 

 

O estudo da Central de Gerenciamento e Tratamento de Resíduos de Barreiras - 

CGTRB foi solicitado pela prefeitura Municipal de Barreiras, a fim de avaliar o local 

pré-definido para instalação da unidade. 

Razão Social: Município de Barreiras  

Nome Fantasia: Barreiras Prefeitura Gabinete do Prefeito 

CNPJ: 13.654.405/0001-95 

 

Endereço: Av. Cleriston Andrade, 229 

CEP: 47800-905 

Centro – Barreiras - Bahia  

Tel: 71 3333 -2921 (71) 99903-2142 

Endereço eletrônico: www.barreiras.ba.gov.br 

 

Responsável Legal: João Barbosa de Souza Sobrinho 

Cargo/Função: Prefeito Municipal 

CPF: 176.219.505-44 
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3 - ESPECIFICAÇÕES DA ÁREA QUE SERÁ INSTALADO O PROJETO 

 

 

A prefeitura de Barreiras após análise de diversos pontos dentro do município, 

buscando o melhor local para implantação da sua central de gerenciamento e tratamento 

de resíduos, realizou a indicação de uma área ao lado do atual lixão municipal – 

comunidade bela vista. A área está situada no km 772 ao longo da BR 242, previamente 

atendendo normas pertinentes à instalação de um empreendimento dessa natureza. Essa 

ação dar continuidade aos atos referente ao plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos, aprovado pelo município na câmara de vereadores. 

O local proposto possui via de fácil acesso, facilitando o transporte dos resíduos 

sólidos e viabilizando os custos logísticos, critério importante para a instalação de um 

aterro. Todavia, sabe-se a importância da pesquisa in loco para a análise das 

características geológicas, geográficas e pedológicas para confirmação da adequação do 

local, por isso esse trabalho realizará as analises pertinentes ao atendimento das leis e 

condicionantes nas esferas federais, estaduais e municipais. Na fotografia da figura 1 

tem-se a frente da área indicada para o empreendimento, na BR 242.  

 

 

 
Figura 1: Local indicado para a CTGRB 
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3.1 – Área e localização do empreendimento  

 

Através da análise e mapeamento da área, foi levantado o georreferenciamento 

no instituto nacional de colonização e reforma agrária - superintendência regional da 

Bahia (SR-05). Assim obtiveram-se os dados exatos do terreno que será implantado a 

CGTRB – Central de Gerenciamento e Tratamento de Resíduos de Barreiras. 

Os dados do imóvel são: 

 
Imóvel : Fazenda Santo Antônio  

Proprietário  : Prefeitura municipal de Barreiras  

Município : BARREIRAS 

Comarca :   ANGICAL – BA 

Matricula       :   1720 

U.F. : BA 

Área (ha) : 26,0447     

Perímetro (m) : 2.100,61 

 

 

 "Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice FIW-M-0001 de coordenadas N 

8.656.744,17m e E 517.578,17m situado no limite do OUTRAS PROPRIEDADES, 

com o limite do OUTRAS PROPRIEDADES; deste, segue confrontando com o 

OUTRAS PROPRIEDADES, código INCRA  149°50'31" e distância 635,87m, até o 

vértice FIW-M-0002 de coordenadas N 8.656.194,36m e E 517.897,62m; situado no 

limite do OUTRAS PROPRIEDADES com o limite do BR 242; deste, segue 

confrontando com o BR 242, código INCRA , com o azimute de 249°22'39" e distância 

425,12m, até o vértice FIW-M-0003 de coordenadas N 8.656.044,63m e E 

517.499,75m; situado no limite do BR 242, com o limite do AREÁ LIXÃO; deste, 

segue confrontando com o AREÁ LIXÃO, código INCRA , com o azimute de 

331°45'05" e distância 635,51m, até o vértice FIW-M-0004 de coordenadas N 

8.656.604,45m e E 517.198,96m; situado no limite do AREÁ LIXÃO, com o limite do 

OUTRAS PROPRIEDADES; deste, segue confrontando com o OUTRAS 

PROPRIEDADES, código INCRA , com o azimute de 69°46'26" e distância 404,12m, 

até o vértice FIW-M-0001 de coordenadas N 8.656.744,17m e E 517.578,17m; situado 

no limite do OUTRAS PROPRIEDADES, com o limite do OUTRAS 

PROPRIEDADES, vértice inicial da descrição deste perímetro.Todas as coordenadas 
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aqui descritas foram obtidas a partir do serviço disponibilizado pelo IBGE - 

Posicionamento por Ponto Preciso, e encontram-se representadas no Sistema UTM, 

referenciadas ao Meridiano Central 45° WGr, tendo como S.G.R.(Sistema Geodésico 

de Referência) o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 

calculados no plano de projeção UTM. ” 

 

A figura 2 apresenta uma imagem do local do empreendimento. 

 

 

Figura 2: Imagem aérea do local do empreendimento 

 

 

Na figura 3 temos a planta do georreferenciamento da área, realizada pela 

empresa Geografic. 
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Figura 3: Planta do georreferenciamento  



3.2 - Distâncias de núcleos urbanos 

 

O empreendimento fica distante 8,18 km do núcleo populacional mais próximo 

conforme figura 4. A definição de núcleos populacionais, segundo item 3.15 da NBR 

13.896/97 é dada por: “Núcleos populacionais - Localidade sem a categoria de sede 

administrativa, mas com moradias, geralmente em torno de igreja ou capela, com 

pequeno comércio.” 

 
Figura 4: Distância dos núcleos populacionais 

   

 

3.3 - Cone aéreo de Barreiras 

 

Um dos fatores previstos em lei e determinantes para a escolha do local do 

empreendimento, é o respeito a área de servidão do aeroporto que é dado por um raio de 

20 km de afastamento da área de pouso.  

A resolução CONAMA 004/95 define área de segurança aeroportuária – ASA, 

em seu artigo 1º que veta nessas áreas a implantação de atividades de natureza perigosa, 

entendidas como “foco de atração de pássaros”, assim como quaisquer outras atividades 

que possam proporcionar riscos semelhantes à navegação aérea. Em seu artigo 2º, são 

consideradas "Área de Segurança Aeroportuária - ASA" as áreas abrangidas por um 

determinado raio a partir do centro geométrico do aeródromo, de acordo com seu tipo 

de operação, divididas em 2 (duas) categorias: 

I - raio de 20 km para aeroportos que operam de acordo com as regras de vôo 

por instrumento (IFR); e 
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II - raio de 13 km para os demais aeródromos. 

Parágrafo único. No caso de mudança de categoria do aeródromo, o raio da ASA 

deverá se adequar à nova categoria. 

Art. 2º “Dentro da ASA não será permitida implantação de atividades de 

natureza perigosa, entendidas como foco de atração de pássaros, como por exemplo, 

matadouros, cortumes, vazadouros de lixo, culturas agrícolas que atraem pássaros, 

assim como quaisquer outras atividades que possam proporcionar riscos semelhantes à 

navegação aérea”. 

O local sugerido está a 20,5 km do aeroporto de Barreiras, estando apta à 

instalação do empreendimento. A figura 5 apresenta o cone aéreo do aeroporto de 

Barreira e a localização do empreendimento em referência ao limite estabelecido por lei. 

 

Figura 5: Representação do cone aéreo na região 

 

3.4 - Análises técnicas da área 

 

A análise técnica para implementação do projeto está baseada na norma 

brasileira NBR 13896, que versa sobre: Aterros de resíduos não perigosos - Critérios 
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para projeto, implantação e operação. O quadro 1 apresenta uma classificação e 

enquadramento do projeto em cada quesito existente na norma.  

 
Quadro 1: Análise técnica da área a ser instalado o empreendimento  

Critérios Técnicos Definição / Justificativa / Norma Faixa de avaliação Peso
Nota do local 

escolhido

Muito Baixa( <1%) 0

Baixa (entre 1% e 5%) 5

Média ( entre 6% e 15%) 3

Alta (entre 16% e 30%) 1

Muito Alta >30% 0

<0,5m
1

0,5m  - 1m
2

1m - 2m
3

2m - 3m
4

>3m 5

<200m 0

200m - 500m 2

500m - 1000m 4

>1000m 5

Vegetação densa 1

Vegetação escassa 3

Ausencia de vegetação 5

Beira de rodovia BR 1

Acesso de estrada não 

pavimentada acima de 

2km

3

Proximo a estrada local 

asfaltada
5

10 anos 2

10 anos - 15 anos 3

15 anos - 20 anos 4

> 20 anos 5

Viabilidade total 5

Viabilidade 

intermediaria
3

Sem viabilidade 0

< 500m 0

500 m - 1000m 3

> 1000m 5

Deve ser avaliada a distância do limite da 

área útil do aterro a núcleos populacionais, 

recomendando-se que esta distância seja 

superior a 500 m.

Distância mínima a 

núcleos populacionais 
5

5

Em um projeto, estes fatores encontram-se 

inter-relacionados e recomenda-se a 

construção de aterros com vida útil mínima 

de 10 anos;

tamanho disponível e 

vida útil

5

O empreendimento precisa possuir 

viabilidade econômica e TIR para garantir o 

recebimento dos resíduos dentro das 

normas, manutenção durante e depois do 

fechamento.  

Viabilidade Econômica

1

O estudo macroscópico da vegetação é 

importante, uma vez que ela pode atuar 

favoravelmente na escolha de uma área 

quanto aos aspectos de redução do 

fenômeno de erosão, da formação de poeira 

e transporte de odores; 

Vegetação

1

fator de evidente importância em um 

projeto de aterro, uma vez que são 

utilizados durante toda a sua operação; 

Acessos

Tais indicações são importantes na 

determinação da capacidade de depuração 

do solo e da velocidade de infiltração. 

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 3,0 m;

Zona Saturada - tipo de 

solo
5

Deve ser avaliada a possível influência do 

aterro na qualidade e no uso das águas 

superficiais e subterrâneas próximas. O 

aterro deve ser localizado a uma distância 

mínima de 200 m de qualquer coleção 

hídrica ou curso de água

Distância de recursos 

hídricos
5

5

Esta característica é fator determinante na 

escolha do método construtivo e nas obras 

de terraplenagem para a construção da 

instalação.

Topografia

Critérios Técnicos

Tabela de análise com base na NBR 13.896 - Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para 

projeto, implantação e operação
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3.5 - Análises qualitativas das características básicas do local do empreendimento  

  

Após a escolha do local e aprovação previa da prefeitura, foram realizados 

estudos técnicos no local para atestar a viabilidade de implantação em critérios 

restritivos, conforme a NBR 13.896 – Aterros de resíduos não perigosos – critérios para 

projetos, implantação e operação.  

 
Quadro 2: Análise qualitativa da área a ser implantada a CTR 

 

Conforme os quadros 1 e 2, a área está apta sob as normas brasileira para 

implantação de aterros.  

 

Caracteristica Descrição Atende / Não Atende Observações

Risco de inudações

O aterro não deve ser executado em 

áreas sujeitas a inundações, em períodos 

de recorrência de 100 anos; 

Atende

Segundo verificado in loco, a 

região é relativamente plana e 

sem obstaculos laterais para 

escoamento das águas 

superficiais, além disso não 

existe historíco de inundações no 

local.

Nível do lençol Freático 

Entre a superfície inferior do aterro e o

mais alto nível do lençol freático deve

haver uma camada natural de espessura

mínima de 1,50 m de solo insaturado. O

nível do lençol freático deve ser medido

durante a época de maior precipitação

pluviométrica da região;

Atende

Solução para melhorar a 

permeabilidade do solo

Um subsolo com coeficiente de 

permeabilidade superior a 5 x 10-5 cm/s 

pode vir a ser aceito pelo OCA, a seu 

critério, dependendo do tipo de resíduo a 

ser disposto e das demais condições 

hidrogeológicas do local do aterro, desde 

que este valor não exceda 10-4 cm/s.

Atende

Zoneamento para o 

empreedimento

Os aterros só podem ser construídos em

áreas de uso conforme legislação local de

uso do solo.

Atende

O local do empreendimento está 

ao lado do antigo lixão 

municipal, sendo uma área já 

destinada a resíduos e afastada 

da cidade

Documentação da área

A área não deve está em zona de 

proteção ambiental e todos os 

documentos devem está autorizados para 

o empreedimento

Atende

A Prefeitura de Barreiras. Atesta 

a utilização da área para o 

empreendimento, desde que se 

atenda as normas para instalação 

de projetos desse tipo

Caracteristicas Básicas a Serem Atendidas - NBR 13.896

Critérios Qualitativos
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3.6 – Características dos resíduos sólidos de Barreiras 

 

A elaboração do plano de gestão integrada de resíduos sólidos de Barreiras foi 

realizada por meio da articulação entre governo e sociedade, representados, 

respectivamente, pelo comitê diretor e pelo grupo de sustentação, criados através do 

decreto nº. 778/2013, publicado em diário oficial do município em 20 de dezembro de 

2013, cujas respectivas composições e atribuições culminaram na elaboração desse 

plano.  

Atualmente, na cidade de Barreiras, a geração de resíduos, diariamente, está em 

torno de 125 toneladas, segundo levantamento realizado no diagnóstico. Se 

considerarmos a população de 150.896 (IBGE, 2013) a geração é em torno de 

0,82kg/habitante/dia. 

Em relação aos aspectos físicos, químicos e energéticos, levantou-se na 

dissertação de mestrado, realizado por Carvalho em 2013 informações importantes e 

norteadoras nesse sentido. Ele buscou conhecer o diagnóstico da gestão de RS na cidade 

desenvolvendo uma programação de execução de coleta de amostras representativas, 

definindo ferramentas que proporcionou uma caracterização ampla e substancial dos RS 

gerados no município.  

Dessa forma, Carvalho (2013) dividiu os trabalhos de caracterização em duas 

etapas distintas: uma em campo, com a determinação da composição gravimétrica em 

base úmida (BW), ou seja, com o resíduo natural, e a outra no laboratório, em que 

foram determinadas a umidade global e por componente, composição gravimétrica em 

base seca (BS), sólidos totais voláteis (STV), teor de lignina, Potencial Bioquímico de 

Metano (BMP) e Poder Calorífico (PC) todos esses ensaios com os resíduos secos, 

realizada no Laboratório de Geotecnia Ambiental da Universidade Federal da Bahia 

(GEOAMB/UFBA).  

Em sua pesquisa Carvalho coletou amostras no município de Barreiras, em dois 

períodos climáticos de amostragem diferentes: a primeira amostra foi coletada no 

período chuvoso (21 e 22 de novembro de 2012, com umidade relativa média no mês 

superior a 80 %) e a outra no período semi-úmido com início de estiagem (22 e 23 de 

fevereiro de 2013, com umidade relativa média de 59,3%).  
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Para a coleta do material, utilizou-se primordialmente as informações de 

frequência, sendo estabelecido dois dias de coleta para os resíduos novos (RN), 

correspondente à frequência de coleta em cada setor e duas amostras de resíduos velhos 

(RV), uma para uma idade em torno de 1(um) ano e outra com aproximadamente 10 

(dez) anos de aterramento.  

A composição das amostras de RN foi analisada com a formação de uma 

amostra inicial que representasse o dia de coleta. Para isso, de cada caminhão 

compactador oriundo dos setores do dia, coletava-se em torno de 100 kg de RSU sem 

que houvesse repetição de setor, utilizando como auxilio uma máquina 

retroescavadeira, o que resultou em uma amostra inicial em torno de 800 kg, sendo essa 

disposta sobre uma lona de PEAD.  

Posteriormente, essa amostra foi homogeneizada e quarteada com utilização da 

máquina. Esse processo foi repetido mais uma vez, descartando duas amostras e 

escolhendo outras duas (vis-à-vis), formando uma segunda amostra em torno de 400 kg. 

Quarteou-se novamente essa amostra escolhendo-se o quarto que foi utilizado para 

retirada das amostras a serem ensaiadas. 

Para os RV utilizou-se de escavação de locais pontuais a partir dos 

conhecimentos de funcionários da Prefeitura Municipal de Barreiras em virtude da falta 

de informações oficiais da disposição final na área. A escavação das células foi 

realizada com a máquina retroescavadeira, sendo os resíduos coletados em torno de 3 

metros de profundidade. A quantidade de material coletado para cada amostra de 

resíduos novos e velhos para determinação dos diversos parâmetros foram: composição 

gravimétrica – em torno de 60 kg; umidade global e PC – 15 kg (a mesma amostra 

serviu para os dois ensaios) e BMP - em torno de 15 kg para cada ensaio.  

Após o processo de coleta as amostras foram ensacadas e identificadas, sendo 

parte dessas encaminhada para segregação dos materiais (composição gravimétrica em 

base úmida) enquanto outras foram acondicionadas para serem transportadas para o 

GEOAMB/UFBA em Salvador – BA para realização dos outros ensaios. Na figura 6 (a 

– d) podem ser visualizados os procedimentos descritos durante a coleta de RN e RV. 
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Figura 6 - Procedimentos de coleta de amostras: (a) amostra do caminhão; (b) amostra global do setor; (c) 

quarteamento e (d) coleta de amostra de RV. 

 

 

3.6.1 – Composição gravimétrica  

 

Carvalho (2013), realizou esse procedimento na cidade de Barreiras, logo após a 

obtenção da amostra global, sendo realizada a caracterização física dos resíduos, com a 

segregação e pesagem dos componentes em 9 classes (papel/papelão, plástico, vidro, 

metal, fração pastosa, borracha, madeira, couro e têxtil) para RN e em 4 classes (fração 

pastosa, madeira, papel/papelão e inertes) para RV.  

Obteve-se a massa úmida de cada tipo de resíduos, após a segregação e 

pesagem, sendo esses armazenados em sacos plásticos e identificados para uma 

posterior secagem em estufa a uma temperatura de 70ºC, obtendo-se a massa seca e a 
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massa de água. Com essas informações foram determinadas as composições 

gravimétrica (CG) em BS e em BW das amostras, visualizados na figura 7.  

 

 

Figura 7 - Determinação da CG: (a) e (b) segregação, (c) e (d) armazenamento e 

transporte.  

Na tabela 1 são apresentados os resultados em BW e BS da composição 

gravimétrica das amostras de RN estudados. Observa-se que, nas duas coletas 

realizadas, a componente fração pastosa é o que representa o maior percentual.  

Foram encontrados valores médios de fração pastosa de 42,71% em BS e 

49,49% em BW, o que implica em uma maior contribuição para geração de biogás em 

virtude das características de biodegradabilidade deste componente. 
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Tabela 1: Composição gravimétrica dos resíduos novos em base seca e úmida.  

 

Outros componentes que podem contribuir para geração de biogás 

(papel/papelão, madeira e têxtil) apresentaram ocorrências significativas que, quando 

somadas, representam 25,82% do RSU. Esse valor, somando-se a fração pastosa, 

representa mais de 68% do material com potencialidade de geração de biogás.  

 

 

3.6.2 – Análise histórica das chuvas na região 

 

A sazonalidade da precipitação é provocada pelas massas de ar que atuam na 

região. De novembro a março domina a massa equatorial continental e no período seco, 

dominam alísios de sudoeste associados à massa tropical do atlântico sul (NIMER, 

1989). A circulação perturbadora, ventos de W e NW, são acompanhados de linhas de 

instabilidade (IT) relacionadas a depressões barométricas. No interior das IT’s, o ar em 

convergência acarreta chuvas e trovoadas de gênese possivelmente ligada ao 

movimento ondulatório da frente polar atlântica. Para Nobre et al. (1998), tais 

perturbações são controladas pela ZCAS (Zonas de Convergência do Atlântico Sul). 

A pequena diferenciação climática regional se dá pela alternância do sistema de 

circulação da alta umidade com a menos úmida. A temperatura da região varia de 

15,5ºC a 28,0ºC com média anual de 21,7ºC (SEI, 1997). A umidade média anual é de 

62% com valores acima de 75% nos meses chuvosos (novembro a março) e abaixo de 

50% no período seco (junho a setembro), por outro lado a evaporação total apresenta-se 
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abaixo dos 150 mm no período chuvoso, e elevada no período seco, com valores acima 

de 300 mm. 

Com base nas oito estações pluviométricas da região, foi constatado que a 

precipitação média anual é de 1.700 mm, com valores que variam de 1.600 mm a 1.800 

mm em Barreiras - BA. 

Foi analisado o histórico de chuvas desde 1985 na região de barreiras, a fim de 

dimensionar lagoas e sistemas de drenagem.  

A tabela 2 apresenta os dados diários da pluviosidade no ano de 1985, inicio do 

estudo de recorrência.  

Em avaliação previa verificou-se que grande parte das chuvas ocorre em período 

concentrado de tempo – normalmente em outubro a dezembro. Em análise no campo e 

verificando a topografia do terreno, o empreendimento se encontra em uma região alta, 

com possibilidade de preservação dos escoamentos superficiais tradicionais na área – 

que direcionam as águas para a parte de trás do terreno e parte esquerda da frente 

(divisa com o antigo lixão).  

Deve-se levar em conta que na região essas análises são da estação presente na 

cidade de Barreiras, além de que na região do aterro o microclima é diferente devido à 

diferença de altitude.   
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Tabela 2: Tabela modelo de análise anual das chuvas na região 

 

ESTAÇÃO: UF:

BACIA: CÓD.ANA:

TIPO: CÓD.SRH:

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

1 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 7,7

2 0,2 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0,5 0 17,2

3 49,6 0 0 0,6 0 0 0 0 0 21,3 0 66,2

4 9,2 0 1,4 0 1,4 0 0 0 0 2,2 0 0,7

5 1 0 0,3 0 7,2 0 0 0 0 0 7,7 29,4

6 8,5 1,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 11,6 6,9

7 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 16,8

8 0 3,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,7

9 3,4 0 0 3,9 0 0,2 0 0 0 0 27,5 3,6

10 12,9 0,4 0 22,9 0 0 0 0 0 0 0 18,2

11 6,2 0,2 0 40,7 0 0 0 0 0 12,4 0 0

12 5,6 31,2 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0,4 0 0 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 1,8 2,6 0 0 0 0 0 10,6 0 0

15 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0

16 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 40 2,6 2,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0

18 13,8 0,5 12 9,4 0 0 0 0 0 0 1 17,6

19 66 5,5 9,8 1,3 0 0 0 0 0 0 0 3,9

20 7,3 0 83,6 0 7,9 0 0 0 0 0 0 0

21 19,2 0 30,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 21,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 0

23 48 0 0,9 0 0 0 0 0 16,3 9,4 0,4 56,9

24 31,2 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 13,1

25 32,4 10,8 0 0 0 0 0 0 0 51,3 0 40,9

26 22,9 0,6 0 0,1 0,1 0 0 0 42 5,5 7,9 33,8

27 8,5 0,6 0 0 0 0 0 0 10 0 10,3 22,6

28 54,3 7,5 0 0 0 0 0 0 11,7 25,3 0 50,3

29 10,1 0,5 0 0 0 0 0 2 5,5 84 20

30 4,8 0,4 0 0 0 0 0 2,3 0 29,2 15,6

31 0 0,2 0 0 0 0 0

TOTAL 479,4 83,4 144,2 89,5 16,6 0,3 0 0 84,3 153,3 194,9 442,1

MÁXIMA 66 31,2 83,6 40,7 7,9 0,2 0 0 42 51,3 84 66,2

DIA MÁX. 19 12 20 11 20 9 26 25 29 3

DIAS COM CHUVA. 27 15 13 11 4 2 0 0 6 13 12 20

TOTAL 1688 MÁXIMA 84 29/nov 123

TOTAIS PLUVIOMÉTRICOS DIÁRIOS - [mm]

DIA

 1985

RESUMO ANUAL DATA MÁX. DIAS COM CHUVA

 I - Rio São Francisco LATITUDE: 12 ° 9' 0''

 Pluviométrica LONGITUDE: 44 ° 59' 0''

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

 BARREIRAS MUNICÍPIO:  Barreiras  BA



    
 
 

22 
RCE – Roteiro de Caracterização do Empreendimento  
Licenciamento da Central de Gerenciamento e Tratamento de Resíduos de Barreiras 
Ano 2019 – Revisão 4.0 

 

 

4 – DESCRIÇÃO DA CGTR – CENTRAL DE GERENCIAMENTO E 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

 

 

O material recebido na CGTR passará por uma usina de triagem para 

aproveitamento e separação dos recicláveis. O volume que exceder a capacidade da 

usina será direcionado para as células do aterro. Logo, na Central teremos duas 

unidades:  

 Usina de Compostagem e Triagem de Materiais e Resíduos Urbanos com 

processamento de 150 toneladas / dia, classificada como médio porte e médio 

potencial poluidor. 

 Aterro sanitário, com capacidade de tratamento de 90 toneladas/dia, 

classificado como pequeno porte e alto potencial poluidor. 

 

4.1 – Tipos de resíduos que serão dispostos na CGTR. 

 

 

O foco dos recebimentos na CGTR será dos resíduos classe II da região de 

Barreiras – sendo que a central de tratamentos não vai receber resíduos perigosos e de 

saúde. Assim segue a descrição dos resíduos que serão recebidos:  

 

a) Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 

urbanas;  

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

vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

 c) Resíduos sólidos urbanos;  

 d) Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados 

nessas atividades;  

 e) Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades;  

 f) Resíduos industriais classe II – não perigosos: os gerados nos processos produtivos e 

instalações industriais;  

 g) Resíduos de serviços de saúde previamente tratado. O aterro não realizará o 

tratamento dos resíduos do serviço de saúde. Para que possa ser dispostos nas células, 
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os resíduos de saúde deverão passar por tratamento prévio: incineração ou 

autoclavagem. Só depois de comprovada inertização dos elementos contaminantes 

os resíduos poderão ser acondicionados no aterro. 

 

h) Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis. 

 

 

4.2 – Unidades da CGTR 

 

 

A central de tratamento estará subdividida em áreas de processamentos, tais 

como: usina de triagem, central de compostagem, pátio de RCD – resíduos de 

demolição e construção, pátio de podas, células de destinação final de resíduos e lagoas 

de tratamento dos efluentes.  Na figura 8 temos um pré-layout da disposição dos setores 

do empreendimento.    

 

Figura 8: Pré-projeto da área do CGTR 
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4.2.1 – Usina de Triagem  

 

Local onde ocorrerá segregação de resíduos, prensagem e beneficiamento antes 

da disposição final, a fim de reciclar parte do material e destinar somente o que for 

inservível.  

A capacidade da usina de triagem é de reduzir, em média, 70,5% dos resíduos 

que serão destinados ao aterramento (células de destino final – aterro sanitário da 

unidade). Considerando os dados apresentados no item 3,6 do PMGIRS, onde os valores 

de destinação final da cidade é de 125 ton/dia, teremos uma redução direta de 70,5% 

dos resíduos – já que serão beneficiados antes da disposição final.  

Assim, a usina de compostagem e triagem de RSU será de médio porte e 

médio potencial poluidor conforme resolução CEPRAM 4420, operando com 

valores abaixo de 100 toneladas por dia.  

Relacionando a capacidade de separação da usina com dados apresentados no 

PMGIRS, teremos um fluxo de destinação nas células do aterro de 37,5 ton/dia - 

equivalente a 1125 ton/mês dispostos na célula de resíduos, caracterizando uma 

unidade de pequeno porte conforme CEPRAM 4420. Podendo ser licenciado 

conforme CEPRAM, pela secretaria de meio ambiente do município. 

Após implantação das unidades, o aterro poderá receber resíduos de outras 

cidades da região, viabilizando economicamente a operação para cidade de Barreiras. 

Como os resíduos de Barreiras representam aproximadamente, apenas 40% da 

capacidade de tratamento diário da célula e 60% da capacidade de tratamento da usina, 

o recebimento poderá ser ampliado à outras cidades ainda dentro do escopo da licença 

municipal.  

Caso os quantitativos ultrapassem 200 toneladas diárias tratadas na usina ou 100 

toneladas diárias tratadas na célula, um novo licenciamento deve ser dado entrada no 

órgão estadual: INEMA.  

Nas figuras 09 e 10 temos o esquema básico utilizado na usina. 
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Figura 09: Equipamento de triagem da usina 

 

 

 

 

 

Figura 10: Equipamentos de RCD da usina 
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4.2.2 – Célula classe II 

 

As células de destinação final dos resíduos da central de tratamento, estão 

dispostas em uma área total de 120.000 m
2
, separadas em micro células de 100m x 50m 

(5000 m
2
), com 5 m de profundidade. Com isso cada micro célula terá um volume útil 

de 18500 m
3
, no nível do solo.  

Na figura 11 e 12 temos o esquema da célula de resíduos, com as respectivas 

camadas construtivas.  

 
Figura 11: detalhamento da célula de resíduos 

 

 

 

Figura 12: Detalhes construtivos das camadas da célula de resíduos 
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A área total destinada às células de resíduos divida em 24 micro células, 

totalizando 120.000 m
2
. Na figura 13 temos o esquema geral da área do aterro sanitário, 

onde serão destinados apenas os resíduos inservíveis. 

 

Figura 13: Área total da CGTRB destinada ás células do aterro sanitário 

 

4.2.2.1 – Estimativa de vida útil das células de disposição final 

 

Com a aplicação da triagem dos resíduos antes da disposição, considerando os 

seguintes parâmetros: 

 Um quantitativo diário de 37,5 toneladas 

 Um quantitativo de 1125 ton/mês na célula do aterro 

 Uma taxa de compactação de 1,4 ton/m
3
. 

 Uma recuperação de 70,5% dos resíduos que entram na unidade 

 Um crescimento anual na geração de resíduos de 4% 

Assim, temos uma vida útil para cada célula de aproximadamente 12 meses. A  

tabela 03 abaixo exemplifica a vida útil total do aterro. 
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Fase da operação 
Área 

(m
2
) 

Volume Ton 

(ton) 

Toneladas 

diárias, 

cresc. de 

4%/ano 

Vida útil 

(mês) 

Vida útil 

(ano) 

(m
3
) 

 1 célula no  nível inferior 5000 18500 13212,7 37,5 11,74462 0,978719 

24 células nível solo 120000 444000 317104,8 39 271,0297 22,58581 

Nível 2 do Aterro 86400 432000 308534,4 38,5 267,1294 22,26078 

Nível 3 do Aterro 64000 320000 228544 40,04 190,2631 15,85526 

Nível 4 do Aterro 44800 224000 159980,8 39,5 135,0049 11,25041 

Nível 5 do Aterro 28800 144000 102844,8 41,08 83,45083 6,954236 

Nível 6 do Aterro 16000 80000 57136 40,5 47,02551 3,918793 

Total 360000 1644000 1174145 238,62 993,903 82,8253 

Tabela 03: Vida útil da área de deposição de resíduos 

 

Com essa estimativa pode-se verificar que no perímetro da Central de 

Gerenciamento e Tratamento de Resíduos de Barreiras, existe área para deposição de 

resíduos durante 82 anos, já que grande parte será previamente reciclado.  

Assim, o local pode se transformar em uma central de tratamento regional e 

ampliar sua capacidade de recebimento de resíduos porque ainda assim estaria dentro da 

lei, com vida útil superior a 20 anos – conforme preconiza a norma. 

 

4.2.3 – Lagoas de acúmulo de lixiviado (chorume) 

 

O sistema terá uma capacidade total de armazenamento de aproximadamente 

25.000 m
3
, dividida em 3 lagoas totalmente impermeabilizada com manta de 1.5 mm. 

Lagoa Facultativa, lagoa aeróbia e leito de secagem.    

 

 Tratamento primário do lixiviado (chorume) 

O ciclo interno do chorume será fechado, sem lançamentos para o meio 

ambiente. No primeiro momento teremos o acúmulo na lagoa facultativa, sendo 

controlado com reinserção e recirculação na célula impermeabilizada, favorecendo 
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assim a decomposição e melhora na estabilização do maciço. Com uma evolução da 

produção de lixiviado, será encaminhado para a lagoa aeróbia e leito de secagem, onde 

utilizaremos um processo de evaporação e tratamento por oxigenação, retornando o lodo 

excedente para frente de serviço. Caso haja uma produção anormal ou o enchimento da 

lagoa de acúmulo, o chorume excedente será enviado em caminhão tanque de 60 m
3
 

para tratamento final na CETREL – Camaçari.    

 

4.2.4 – Área educacional – auditório  

 

Visando um melhor atendimento ao público e aos colaboradores, a empresa 

construirá um centro de educação ambiental. Este espaço ficará responsável por 

recepcionar grupos visitantes, clientes, estudantes, e comunidade em geral que queiram 

conhecer as tecnologias empregadas para o tratamento e disposição final dos resíduos, 

além de promover cursos de capacitação de nossos colaboradores, bem como de 

educação ambiental para as instituições públicas e privadas. 

 

4.2.5 – Local de lavagem de Veículos e Maquinários de Grande Porte 

 

O local de lavagem servirá para limpeza dos equipamentos e maquinários das 

usinas, e principalmente aqueles que estão envolvidos na operação da frente de trabalho 

do aterro. 

As áreas de lavagem dos veículos deverão possuir piso de concreto impermeável 

e canaletas ao seu entorno para a coleta do efluente, que será encaminhado para o 

tratamento apropriado. 

Dessa forma todo o efluente originado na rampa de lavagem será encaminhado 

para tratamento próprio, constituído de um decantador localizado na cabeceira da rampa 

de lavagem, antecedido por um grelha localizada no meio da pista, para a retenção de 

materiais grosseiros, posteriormente os efluentes seguirão para a estação de tratamento 

de efluentes do aterro. 

Todo o lodo gerado na caixa de retenção dentro da rampa de lavagem, na grade e 

no decantador deverão ser armazenados em tambores, em local adequado com 
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cobertura, piso impermeável e bacia de contenção, posteriormente todo o lodo deverá 

ser destinado ás células do aterro sanitário. 

 

4.2.6 – Oficina Mecânica 

 

Devido à presença de máquinas e equipamentos, além da demanda de 

manutenção do equipamento de triagem, torna-se necessária e economicamente viável a 

instalação de uma oficina mecânica. 

Essa estrutura terá como finalidade dar a devida manutenção preventiva e 

corretiva a máquinas, veículos e equipamentos, mantendo-os em perfeito estado de 

funcionamento. 

Também é de interesse a construção de um almoxarifado, como meio de facilitar 

o suprimento de peças para a manutenção de máquinas e equipamentos, além de outros 

materiais de consumo. 

A oficina mecânica será instalada em um galpão de 150 m². O piso deverá ser 

impermeável, e o sistema de lavagem de peças deverá destinar suas águas residuárias 

para uma caixa separadora de água e óleo e posteriormente esse efluente ser destinado à 

lagoa de acúmulo e tratamento do aterro. 

Os resíduos sólidos deverão ser separados de acordo com a NBR 10.004. Os 

perigosos ficarão locados em tambores específicos e no interior de bacias de contenção, 

para depois seguirem a unidade de triagem de resíduos perigosos. Os óleos usados serão 

armazenados em IBCs, locados no interior de bacias de contenção, para posteriormente 

serem destinados a empresa recicladora licenciada. 

Além de possuir piso impermeável, a oficina deverá contar com sistema de 

canaletas de contenção de águas residuárias em seus acessos, para que, quando da 

lavagem do piso, as águas sejam destinadas à caixa separadora de água e óleo, sendo 

posteriormente destinada à lagoa de acúmulo e tratamento do aterro. 

As ferramentas e suprimentos necessários a boa manutenção dos equipamentos e 

maquinários serão atualizadas a medida que a evolução das tecnologias forem tornando 

métodos atuais obsoletos. 
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4.2.7 – Posto de abastecimento  

 

O ponto de abastecimento irá contemplar um tanque aéreo de diesel de 10.000 

litros, com o intuito de suprir as necessidades dos equipamentos que irão operar nas 

Usinas de Triagem, Compostagem e também na Operação da Célula do Aterro.  

O ponto de abastecimento terá o seu tanque locado no interior de uma bacia de 

contenção com capacidade de conter o volume do tanque mais um percentual de 15%. A 

área de abastecimento dos veículos será impermeabilizada em concreto usinado e 

cercada por canaletas, tendo o seu destino a caixa separadora de água e óleo do lavador 

de veículos de grande porte, ou seja, o sistema será usado em conjunto.  

A bomba de abastecimento terá um sistema de filtragem antecedendo-a, e ambos 

os equipamentos terão a instalação de sumps. Para a descarga do combustível, o 

caminhão tanque ficará estacionado no piso da área de abastecimento, evitando assim 

qualquer risco de derramamento de combustíveis no solo. 

 

4.2.8 – Balança  

 

A balança a ser instalada será de 50 toneladas, com 11 metros de comprimento.  

Terá como função primordial a conferência total das cargas que adentrarem a 

área da usina, neste, além da verificação das documentações pertinentes, será realizada a 

vistoria visual, sua pesagem e cubagem. 

Após a conferência, a carga é liberada para a descarga no galpão da usina de 

triagem. A balança passará por avaliação periódica de acordo com as exigências do 

INMETRO.  

 

4.2.9 – Prédio administrativo  

 

Será construído um local para apoio das operações do aterro que será composto 

por: Gerência administrativa; setor financeiro, área técnica, RH e banheiros. Outros 

detalhes dessa área podem ser encontrados nas plantas do anexo B.  
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5 – DESCRITIVOS E CARACTERISTICAS DA OPERAÇÃO DE CADA 

UNIDADE 

 

5.1 – Usina de triagem  

 

 

A usina terá uma unidade para seleção e beneficiamento dos resíduos, separando 

os recicláveis da matéria orgânica, restando os inservíveis – que serão destinados ao 

aterro sanitário da unidade. 

 O processo de triagem, compostagem, reciclagem de RCD e destinação final de 

rejeitos estarão bem planejamentos e coordenados, e para isso uma importante 

ferramenta será aplicada no programa de conservação e manutenção, através de 

procedimentos operacionais (POs) padronizados, previamente definidos e que deverão 

ser seguidos, acompanhados e coordenados. 

Diariamente o equipamento de triagem deve ser inspecionado, verificando a 

integridade das esteiras transportadoras, rolamentos, mancais e motores elétricos. Os 

maquinários de apoio ao serviço, também serão inspecionados, com as considerações do 

operador. O processo de vistoria das máquinas é simples, onde a maior parte da 

avaliação é seguindo um check list, parte integrante dos POs. Caso alguma anomalia 

seja verificada, um procedimento é aberto, e a manutenção é realizada. 

Além da checagem dos componentes do equipamento, também é realizada a 

limpeza do mesmo, previsto também em um PO específico, entre cada turno de 

trabalho. A limpeza do equipamento visa à melhoria na eficiência de separação e 

também evita possíveis travamentos do sistema nos turnos seguintes. A limpeza é 

realizada principalmente no rasgador de sacolas, sistema balístico e separador 

pneumático, 30 minutos antes do início de cada turno, ou no final de cada turno. 

Enquanto a limpeza e o check list do equipamento são realizado, os demais 

colaboradores realizam a limpeza do local, com a varrição do piso, limpeza de restos 

orgânicos embaixo das esteiras transportadores, coleta de materiais recicláveis 

espalhados e organização de fardos e bags na área de expedição. A limpeza do local no 

final de cada turno é importante para o bom funcionamento e condições do trabalho, 

evita mau cheiro, o aparecimento de vetores e animais peçonhentos e também contribui 

para a estética do local. 
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Além de orientar as atividades e auxiliar nas tomadas de decisão do dia a dia 

operacional, estes procedimentos documentados também se aplicam a outras áreas da 

atividade, como conservação das instalações físicas de apoio, e demais estruturas, além 

da vigilância patrimonial, seja ela física e eletrônica. 

Também fazem parte dos serviços de apoio a manutenção das via de circulação 

interna do empreendimento, tanto da área de triagem, compostagem e RCD, bem como 

das vias internas do aterro sanitário. 

Em resumo, todos os serviços a serem executados, como administração, 

fiscalização de contrato, coleta de resíduos, operação, compras, controle da qualidade, 

comercialização de materiais, manutenção, atualização de equipamentos, 

monitoramento e plano de encerramento, serão documentados por meio de 

Procedimentos Operacionais (POs). 

 

Atividade Cargo Função 

Triagem 

Controle e pesagem de cargas 

que chegarão à triagem e 

sairão para o aterro sanitário 

Balanceiro 

Aferição e controle das pesagens de 

entrada e de saída. Envio de relatório 

diário a administração 

Controle documental e 

elaboração de planilhas de 

recebimento de resíduos, 

descarte em aterro sanitário, 

comercio de recicláveis e 

comércio de adubo orgânico. 

Administração 

Elaboração de relatórios diários referente 

as cargas que entram e saem diariamente 

da unidade 

Coordenação das equipes de 

trabalho 
Gerente 

Responsável por administrar pessoas e 

coordenar tarefas na área de triagem, 

compostagem e aterro sanitário 

Contabilidade Contador Contabilidade da empresa 

Transporte de trabalhadores 

até a usina de triagem e 

compostagem 

Motorista 
Transporte dos trabalhadores da cidade até 

o local da operação 

Transporte de trabalhadores 

até o aterro sanitário 
Motorista 

Transporte dos trabalhadores da cidade até 

o local da operação 

Avaliação de equipamentos e 

manutenção 
Eletromecânico 

Avaliação do desempenho do equipamento 

e manutenção preventiva e preditiva 

Alimentação do equipamento Operador Alimentar o equipamento com resíduos 
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Triagem de recicláveis Auxiliar de Produção 
Classificação/Seleção de materiais na 

esteira 

Acondicionamento de 

recicláveis 
Auxiliar de Produção 

Acondicionamento temporário de 

materiais e preparo para prensagem e 

enfardamento 

Enfardamento Auxiliar de Produção 
Operar a prensa hidráulica para enfardar os 

materiais 

Transporte de rejeitos Motorista de Caminhão 
Transporte dos rejeitos em caçambas roll 

on- roll-off até o aterro. 

Limpeza triagem Auxiliar de Produção Limpeza do equipamento 

Limpeza triagem Auxiliar de Produção Limpeza das instalações 

Avaliação de maquinários Operador Engraxamento e inspeção dos maquinários 

Manutenção de maquinários Mecânico Manutenções básicas nos maquinários 

Transporte de orgânico Motorista de Caminhão 

Transporte dos resíduos orgânicos em 

caçamba roll-on- roll-off até a área de 

compostagem 

Operação da planta de RDC Auxiliar de Produção 
Acionamento e controle do equipamento 

de reciclagem de RDC 

Alimentação do sistema de 

RDC 

Operador de Pá 

Carregadeira 
Alimentação do britador de RDC 

Manutenção da unidade de 

RDC 
Eletromecânico Manutenções preditivas e preventivas 

Quadro 3: Relação de funções na matriz execuções na usina  

 

5.1.1 – Tecnológica aplicada  

 

 Todos os equipamentos, incluindo o de triagem, RCD e compostagem são de 

produção nacional e estão em operação nas regiões Sul e Sudeste do país. 

A referida usina consiste em um conjunto de unidades somadas, as quais 

permitem que todo o lixo doméstico seja separado conforme sua classificação e em sua 

devida etapa, onde todo processo de funcionamento está baseado em princípios físicos 

como: magnetismo, densidade, peso, força e deslocamento. 

Dentre as vantagens estão: a incorporação dos catadores no processamento, 

redução de aproximadamente 70,5% dos resíduos a serem destinados ao aterro, 

tecnologia de baixa manutenção e de fácil operação, peças de reposição disponível no 
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mercado local e nacional, utilização significativa da mão de obra local para toda a 

operação, redução a médio e longo prazo dos valores da contraprestação, menor impacto 

ambiental tanto na implantação quanto na operação. 

Podemos enumerar as seguintes desvantagens da usina: alto custo de 

investimento inicial e maior prazo para implantação de toda a operação 

 

 

5.1.2 – Padrão de Energia 

 

Para o ideal funcionamento do equipamento de triagem, se faz necessário um 

padrão de energia com capacidade de tráfego de 500 KVA. A capacidade exigida está 

dentro do dimensionado para fornecer carga a usina de triagem, compostagem e RDC, 

respeitando as futuras ampliações das unidades. Para a área do aterro sanitário, será 

exigida a instalação de um padrão de energia com capacidade de tráfego de 75 KVA. 

 

5.1.3 – Triturador de Madeira 

 

Para o funcionamento ideal da central de recebimento de resíduos de galhos e podas, 

um picador será instalado, com o objetivo de reduzir o volume e também beneficiar o 

material para a compostagem. O picador possui 80 cavalos de potência e terá 

capacidade de processar toras de até 30 cm de diâmetro. Ao sair do picador, estes 

resíduos seguirão por uma esteira Dalla, formando assim as pilhas de material. 

 

5.1.4 – Compostagem 

 

Os materiais orgânicos retirados na triagem da usina, serão direcionados a 

compostagem, reaproveitando assim o material para adubo. 

Para a atividade de compostagem, não encontrada classificação específica, 

porém pode-se entender que o processo nada mais é do que a estabilização da matéria 

orgânica, transformando-a em adubo orgânico, o que não deixa de ser um tipo de 

tratamento de resíduos, o que a enquadraria como PPD de categoria média, de acordo 

com o código 03.15, tratamento de resíduos sólidos classe II (A- não inertes e B-

inertes). A mesma interpretação, no nosso entendimento, já que não existe uma 
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classificação específica, pode ser estendida para a atividade de 

Processamento/Reciclagem de Resíduos da Construção Civil. O quadro 4 apresenta as 

funções e cargos dentro do processo de compostagem da central de tratamentos.  

 

Atividade Cargo Função 

Compostagem 

Formação de leiras de 

composto 
Operador de Pá Carregadeira 

Enleiramento do composto orgânico e 

preparo pra o revolvimento 

Picagem de troncos e 

galhos 
Auxiliar de Produção 

Operação do picador de galhos e troncos e 

incorporação ao orgânico da triagem 

Aeração do composto 

orgânico 
Operador de Trator 

Aeração das leiras de composto através do 

compostador 

Monitoramento da 

compostagem 
Auxiliar de Produção 

Aferição da temperatura do composto e 

coleta de amostras para análise em 

laboratório 

Irrigação das leiras de 

composto 
Auxiliar de Produção 

Acionamento do sistema de irrigação por 

aspersão das leiras de composto e 

controle do tempo 

Transbordo do 

composto 
Operador Preparo do material para ser peneirado 

Peneiramento 
Operador/Auxiliar de 

Produção 
Controle do processo de peneiramento 

Pesagem e embalagem 

do composto 
Auxiliar de Produção 

Operação da balança embaladeira de 

composto orgânico 

Transporte dos rejeitos Motorista 
Transporte dos rejeitos em caçambas roll 

on-roll off até o aterro. 

Quadro 4: Relação de cargo e função no processo da compostagem da usina. 

 

Em se tratando da usina de compostagem, espera-se que outros terrenos 

próximos sejam valorizados, a priori, por atividades industriais, mas com isso também 

pode ocorrer o interesse pelo local para uso de comércio de pequeno porte e pequenos 

serviços. 
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5.1.5 – Acondicionamento e beneficiamento dos resíduos da construção civil, 

demolição e podas. 

  

a. Os resíduos de podas, galhos e madeira, serão destinados ás áreas especificas. 

Depois de acondicionados, o material perderá umidade para depois sofrer uma 

compactação. O material depois de aglomerado poderá ser doado ou 

comercializado para indústrias que utilizam madeira em fornos e caldeiras.  

 

b. Os resíduos inertes da construção civil, classe A e B – conforme art. 3 da 

resolução CONAMA 307/02: os gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis; os coletados nas vias publicas da cidade 

e em áreas de bota fora; os resultantes de limpezas para abertura de vias de 

acesso e regularização de pistas urbanas e rurais – passam por uma triagem e são 

acondicionados em um local especifico são destinados na área especifica da 

célula (metade da célula destinada para beneficiamento de resíduos), para 

posteriormente serem reciclados. A separação ocorre da seguinte forma: 

  

 Resíduos de baixa dimensão das partículas – São utilizados para cobertura 

primaria dos talude do aterro.  

 Resíduos com alta dimensão das partículas – São utilizados nas pistas de acesso 

e pátios de recebimento de resíduos, minimizando assim o uso de matéria prima 

retirada das jazidas. 

 Resíduos composto por pedras e blocos de concreto – São utilizados na 

construção de drenos de chorume no interior do maciço, minimizando a 

utilização de pedras na operação diária do aterro. 

 Resíduos de madeiras – Depois de secos, podem ser comercializados ou 

destinados na frente de serviço.  

 

Depois de separados no pátio de entulhos, os resíduos são reutilizados da forma 

mais adequada, a fim de oferecer um destino sustentável para os mesmos.  
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5.1.6 – Tratamento do biogás  

 

Os gases são gerados no processo de decomposição da matéria orgânica no 

maciço do aterro. Esses gases são denominados de biogás. O processo de queima 

ocorrerá através de queimadores instalados nos drenos de gás, dessa forma a emissão 

dos gases metano será mitigada. Nos projetos em anexo é possível verificar a disposição 

dos drenos de gases. 

 

5.2 – Monitoramentos  

 

Os monitoramentos na central de gerenciamento e tratamento de resíduos de 

Barreiras são de fundamental importância para manutenção e preservação do meio 

ambiente. Por se tratar de uma atividade de impacto, esses processos de monitoramento 

devem ser sistematicamente realizados e arquivados para comparações futuras junto aos 

órgãos fiscalizadores. A seguir, serão listados os principais fatores a serem monitorados 

no andamento da operação da unidade.  

 

5.2.1 – Monitoramento das águas subterrâneas  

 

O sistema de poços de monitoramento será constituído de 04 (quatro) poços, 

sendo um a montante e três a jusante no sentido do fluxo de escoamento preferencial. 

Os poços terão diâmetro mínimo (DN 100 mm) suficiente para coleta de 

amostras, serem revestidos e tampados, com selo sanitário na parte superior para evitar 

a contaminação das amostras. Os poços serão cavados com profundidades de 30 metros, 

a fim de chegar a um zona saturada ou zona ideal de controle de vazamentos. As 

perfuração nunca devem chegar ao lençol freático devido ao risco de contaminação. 

Caso o lençol freático do local seja alto, deve-se estudar o limite da zona 

saturada antes do 25m de profundidade, para evitar caminhos preferenciais de 

contaminação.   
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A amostragem deverá ocorrer em 2 períodos do ano: inverno e verão. Sendo que 

um relatório será protocolado na secretaria de meio ambiente com os resultados e 

conclusões das análises.  

No pré-projeto da unidade é possível verificar a localização dos poços de 

monitoramentos.  

 

5.2.2 – Monitoramento geotécnico do maciço  

Para o monitoramento geotécnico no maciço, serão instalados marcos 

superficiais em todos os níveis e vértices do aterro.  

A execução do serviço deve ser feita com levantamento Planialtimétrico em todo 

corpo do aterro na frequência trimestral, os novos levantamentos de marcos serão 

monitorados em comparação com a campanha anterior.  

Os marcos deverão ser monitorados nas três dimensões, a fim de se obter um 

vetor deslocamento daquele ponto. Na figura 14 e tabela 4 tem-se a apresentação dos 

modelos de controle trimestral e apresentação gráfica do vetor deslocamento no ponto.  

 

Tabela 4: Deslocamentos ocorridos em um corte de aterro – modelo 
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Figura14: Representação gráfica das cotas e deslocamentos de um corte de aterro. 

 

5.3.2.1 Avaliação da estabilidade mecânica do aterro  

 

Os movimentos de terra podem ser classificados de acordo com sua velocidade 

de ocorrência como mostrado na figura 15 a seguir,  

 

Figura 15: Velocidade de movimentação do terreno 

Fonte: OLIVEIRA (2010), apud BUENO & VILLAR, (1985). 
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Os desmoronamentos são movimentos rápidos, resultantes da ação da gravidade 

sobre a massa de solo que se destaca do restante do maciço e rola talude abaixo. 

Os escorregamentos procedem da separação de uma cunha de solo que se 

movimenta em relação ao resto do maciço, segundo uma superfície bem definida. O 

movimento é ainda rápido, mas não há uma separação efetiva dos corpos.  

Os rastejos são movimentos bastante lentos que ocorrem nas camadas superiores 

do maciço. Diferem dos escorregamentos, pois neles não existe uma linha separadora 

nítida entre a porção que se desloca e a parte remanescente, estável, do maciço.  

Segundo Oliveira (2010), Utiliza-se a quadro 5 como critério para avaliação das 

condições de estabilidade do aterro em função das velocidades de deslocamento 

horizontal obtidas através dos marcos superficiais. 

 

 

Velocidade de 

deslocamento (cm/dia) 

Periodicidade das 

leituras recomendadas 
Níveis de decisão/Ações preventivas 

V ≤ 2,5 Semanal Nível aceitável 

2,5 < V ≤ 10 2 dias Intervenções localizadas 

10 < V ≤ 35 Diária 
Paralisação das operações no aterro e 

intervenção localizada (drenagem) 

V > 35 Diária 

Definição de estado de alerta, paralisação 

das operações, acionamento da defesa 

civil para remoção da população existente 

nas áreas à jusante. 

Quadro 5: Avaliação das velocidades de deslocamento 

Fonte: OLIVEIRA, (2010). 

 

   Notadamente tais critérios de avaliação se aplicam ao período das estações 

chuvosas e a uma análise conjunta do comportamento dos marcos superficiais em uma 

determinada seção do aterro. Deverão ser registradas as ocorrências de tráfego de 

veículos, equipamentos médios e pesados, ou qualquer outra ação externa, temporária 
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ou permanente, capazes de provocar acréscimos de tensão nas proximidades dos marcos 

superficiais.  

Os gráficos de recalques deverão ser analisados junto aos gráficos de pressão 

neutra e pluviometria. 

 

5.3.3 – Monitoramento do ar 

 

Uma vez que o odor do biogás só é sentido quando ultrapassamos o limite de 

emissão do gás pelo aterro, é preciso monitora-lo para ter um controle de quanto está 

sendo liberado. 

As emissões de gases em aterros sanitários se originam da decomposição 

anaeróbia de resíduos sólidos urbanos (RSU) e, como subproduto desta degradação, 

tem-se a geração de biogás. O biogás é transportado para a atmosfera na forma de 

emissões pontuais e fugitivas, neste caso, pela camada de cobertura da célula.  

O biogás tem na sua composição, em concentração menor do que 1%, o sulfato 

de hidrogênio (H2S) e os mercaptanos, responsáveis pela emissão do mau cheiro dos 

aterros, gera um grande desconforto. Além disso, o metano é um perigo potencial por 

ser combustível e explosivo em concentrações superiores a 5% no ar.   

Os dados da tabela 5 a seguir são para uma jornada de trabalho de até 48 

(quarenta e oito) horas semanal. 

 

AGENTES QUIMICOS  ATÉ 48 HORAS/SEMANA 

VALOR TETO PPM* MG/M³** 

Amônia   20 14 

Chumbo    - 0,1 

Dióxido de Enxofre   4 10 

Dióxido de Nitrogênio + 4 7 

Monóxido de Carbono   39 43 

Metano   Asfixiante Simples 

Gás Sulfídrico   8 12 
Tabela 5: Limites de Tolerância (absorção por vias respiratórias) 

Fonte: NR15 (adaptada) 

 

Na coluna "valor teto" estão assinalados os agentes químicos cujos limites de 

tolerância não podem ser ultrapassados em momento algum da jornada de trabalho.  
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Para verificação dos gases, deve ser utilizado equipamento especifico de 

monitoramento de biogás. Um dos equipamentos preparado para tal função é o 

GEM2000 (Landtec), um analisador de gás desenvolvido para monitorar sistemas de 

extração de gás de aterro sanitário. Este aparelho é capaz de realizar medidas em 

porcentagem e por volume, de pressão estática, e de pressão diferencial para CH4, CO2, 

O2, CO e SOx 

Dentre as funções do equipamento, temos o: Limite mínimo de exposição 

(LEL). Esse foi o método que utilizamos o equipamento para verificar se existe uma 

concentração perigosa para os seres humanos. Analisando a média histórica de 

produção, conforme relatório monitoring report, SALOMÃO (2010), que expõe o 

método. 

 

5.3.4 – Solo e subsolo 

 

Os solos predominantes nas chapadas de Barreiras são Latossolo Vermelho-

Amarelo textura média, Neossolo Quatzarênico e solos hidromórficos associados às 

Veredas. Os solos, em geral, são constituídos por solos com baixa fertilidade natural, 

variando de profundos a muito profundos, permeáveis, de textura média e (ou) arenosa, 

saturados com alumínio trocável e relacionados aos arenitos. Já, nas depressões, há 

associações de Cambissolos e Latossolos de textura argilosa (MORAES, 2003). 

Em análise preliminar, a composição de solo encontrada é de Latossolo 

vermelho amarelo textura média, Neossolo Quartzarênico e solos hidromórficos 

associados às Veredas. Os solos, em geral, são constituídos por solos com baixa 

fertilidade natural, variando de profundos a muito profundos, permeáveis, de textura 

média e (ou) arenosa, saturados com alumínio trocável e relacionados aos arenitos. Já, 

nas depressões, há associações de Cambissolos e Latossolos de textura argilosa. Deve 

ser colhido amostras deste solo para uma determinação do real coeficiente de 

permeabilidade e suas características básicas, para as futuras utilizações do 

empreendimento.  
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6 - EQUIPAMENTOS 

 

1 – Trator de esteira, para espalhamento e compactação da célula. 

 

2 – Para demais serviços referentes às células de lixo, tais como cobertura da célula 

com solo, execução de drenagens de gás, chorume e de águas pluviais, execução de 

acessos, conformação de taludes, execução de obras em geral, etc: 

  

 Caminhão basculante com caçamba 6m
3 
= 3 unidades (conforme  necessidade) 

 Retro Escavadeira. = 1 unidade (conforme necessidade) 

 Caminhão pipa de 7 m
3
 – caso seja necessário. 

 Pá carregadeira – 2 unidades 

 Bob Cat – 2 unidades na usina 

 Empilhadeira – 1 unidade  

 

 

7 - MÃO-DE-OBRA: NÚMERO DE EMPREGADOS POR TURNO E HORÁRIO 

DE TRABALHO. 

 

Em função do número de equipamentos a serem mobilizados, a central de 

gerenciamento e tratamento de resíduo operará com equipe devidamente dimensionada 

para atender às necessidades, para tal finalidade foi dimensionada a seguinte equipe: 

 

 

Quadro de Pessoal Quantidade 

Acesso e Segurança 

Portaria 2 

Vigilância 4 

Balança 4 

Administrativo 

Gerente Geral 1 

Contas a Pagar 1 

Contas a Receber 0 

Contratos e Controles 1 

Assistente Social 1 

Auxiliar Serviços Gerais 1 

Aumoxarife/ferramenteiro 1 



    
 
 

45 
RCE – Roteiro de Caracterização do Empreendimento  
Licenciamento da Central de Gerenciamento e Tratamento de Resíduos de Barreiras 
Ano 2019 – Revisão 4.0 

 

 

Operação de Materiais na 

Central de Triagem- Por 

turno 

Encarregado da Operação 1 

Pré Triagem - Por turno   

Operadores 8 

Saída de Rejeitos - Por turno   

Operadores 2 

Saída de Recicláveis - Por turno   

Operadores - RCC 3 

Operadores - Seleção 20 

Operadores - Transporte Material 

Selecionado 
4 

Operador - Prensa 1 

Auxiliar de Limpeza 1 

Eletromecânico 1 

Operação de Máquinas - 

central de Triagem 

Encarregado de Máquinas 1 

Pá Carregadeira (1) 0 

Bob Cat (2) 2 

Empilhadeira (1) 1 

Caminhão Basculante (1) 1 

Mecânico 1 

Auxiliar de Mecânico 1 

Motorista 1 

Operação Compostagem 

Operador máquinas 1 

Ajudantes operacionais - 
Processamento 

4 

Operação de Aterro - 

Rejeitos 

Eng Civil 

Encarregado  

Trator Esteira (1) 

1 

1 

1 

Retroescavadeira (1) 1 

Técnico de Controle Operacional 1 

Controle Ambiental 
Engº Ambiental 1 

Técnico de controle resultados 0 

Operação de RCC 

Pá Carregadeira (1) 1 

Motorista Caminhão / Operador da 

Central 
2 

Ajudantes operacionais - 

Processamento 
4 

Total da previsão de Funcionários 82 
Quadro 6: Relação de colaboradores na unidade 
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8 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO NO ATERRO 

 

 

A etapa de operação engloba a execução direta do aterro sanitário, incluindo o 

controle e a pesagem dos resíduos, a compactação dos mesmos, a execução dos sistemas 

de drenagem de águas pluviais, lixiviados e gases. Ou seja, as operações no aterro 

sanitário estão baseadas em:  

 Atendimento de exigências técnicas da licença de operação emitida pelo órgão 

ambiental; 

 Procedimento de recebimento dos resíduos   

 Monitoramento geotécnico e ambiental 

 Manutenção de:  

o Sistema interno viário;  

o Áreas Verdes; Sistemas de drenagem superficial,  

o Gases  

o Chorume; 

o Equipamentos, máquinas e veículos;  

o Cercas e portões;  

 

Sabendo que a operação do aterro é uma etapa fundamental para o sucesso do 

empreendimento, ou seja, para que a disposição dos resíduos seja feita com a 

minimização dos impactos ambientais e sanitários. A disposição segura e bem 

organizada dos resíduos distingue um aterro sanitário de uma disposição a céu aberto 

(lixão). 

Mesmo um aterro que tenha sido bem projetado e bem implantado terá sérios 

problemas ambientais se for mal operado. Por outro lado, boas técnicas de operação do 

aterro podem vir a compensar debilidades de locação do sítio ou de projeto.  

A concepção e a operação adequadas dessas instalações, assim como a adoção de 

procedimentos de mitigação dos possíveis impactos que podem ser gerados, resultam na 

minimização desse potencial de comprometimento ambiental. Assim sendo, é 
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indispensável a existência de um programa de monitoramento permanente, sistemático e 

abrangente das diversas instalações que compõem um sistema de disposição de RSU.  

 

9 - LICENCIADOR DO PROCESSO (KNOW-HOW)  

 

O empreendimento foi dimensionado em função das solicitações do município e 

projetos da usina de triagem. A empresa 2D engenharia sustentável LTDA e seus 

profissionais, possui experiência na construção, operação e manutenção de aterros 

sanitários, comprovada através anotações de responsabilidade técnica e CATS. Sendo 

que todo descritivo desse RCE fica destinado à secretaria municipal para liberação das 

licenças necessárias ao empreendimento.  

 

   

10 - ENDEREÇO DAS INDÚSTRIAS SIMILARES NO BRASIL E NO 

EXTERIOR:  

 

Aterro CTL – São Paulo/SP, Aterro Metropolitano de Salvador/BA, Aterro CDR 

Caieiras/SP, LIMPEC – Camaçari/BA, Aterro Sanitário de Feira de Santana. 

 

 

11 – PLANO DE USO FUTURO DA ÁREA DO CGTR 

 

A área do empreendimento que será construído o CGTR, terá sua operação por 

um período mínimo de 20 anos. Após esse período de operação a área será encerrada, 

sendo a área monitorada e controlada durante 20 anos seguintes, verificado os seguintes 

elementos mínimos:  

 

 Levantamento e cadastramento qualitativo e quantitativo do histórico dos 

resíduos acumulados na área, deixando a disposição para os órgãos ambientais; 

 Delimitação definitiva da área, cercando-a completamente e impedindo o acesso 

de pessoas e animais; 

 Reconformar os taludes laterais com a declividade de 1:3 (V:H); 
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 Conformar o platô superior com declividade mínima de 2%, na direção das 

bordas – para favorecimento do escoamento superficial; 

 Recuperar a área escavada com solo natural da região; 

 Manter os sistemas de gases e chorume em pleno funcionamento para 

escoamentos dos fluidos internos; 

 Promover o plantio de espécies nativas de raízes curtas, preferencialmente 

gramíneas; 

 Analisar anualmente os poços de monitoramento de águas subterrâneas, a fim de 

verificar se o aterro está exercendo influência sobre o solo. 

 

Após o período de 20 anos de controle e monitoramento, ou comprovada a 

inertização dos resíduos através da mineralização dos resíduos orgânicos e controle do 

recalque, teremos uma região reintegrada a paisagem natural. Dessa forma o local do 

empreendimento não oferecerá mais riscos ao meio ambiente nem às pessoas que ali 

transitam. Na figura 16 têm-se a projeção do aterro após o fechamento, com integração 

paisagística e cobertura vegetal. 

 

 

Figura 16: projeção do aterro após o encerramento 

 

    Conforme determinação da CETESB, “planos de recuperação de áreas 

degradadas têm como objetivo principal a adoção de medidas corretivas nessas áreas 
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que possibilitem recuperá-las para um uso compatível com as metas estabelecidas a 

serem atingidas após a intervenção, adotando-se dessa forma o princípio da aptidão para 

o uso”. Assim, devido as condições climáticas e vegetação característica da região, 

durante o período de monitoramento de 20 anos, iremos plantar arvores nativas em 

todas as pistas e taludes aproveitando o solo rico em matéria orgânica do aterro.  
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ANEXO A - CRONOGRAMA DA OBRA 

 

 

0,069

1.0 MOBILIZAÇÃO / BARRACÃO / PLACA DE OBRA

2.0
CELULA DE RSU - ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇAÕ  E IMPERMEABILIZAÇÃO  DE VALA 

DE 100 X 50 X 5H 

3.0 CONSTRUÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM

4.0
LAGOAS DE TRATAMENTO DE PERCOLADO - ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇAÕ  E 

IMPERMEABILIZAÇÃO  DE VALA 

7.0 DRENAGEM DE PERCOLADO - CHORUME

8.0 DRENAGEM DO BIOGÁS

9.0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

10.0 POÇOS DE MONITORAMENTO

11.0 VIAS DE ACESSO

12.0 AGUA E ENERGIA 

13.0 INSTALAÇÕES PREDIAIS

15.0 CERCAMENTO DA AREA

16.0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIARIA 

17.0 GALPÃO DE VEICULOS E AREA DE MANUTENÇÃO 

18.0 CINTURÃO VERDE

Implatação da Central de Gerenciamento e Tratamento de Resíduos de Barreiras

CRONOGRAMA FÍSICO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO
MESES

TOTAL

1ª Quinzena1ª Quinzena 2ª Quinzena

MÊS 5 MÊS 6MÊS 3

2ª Quinzena

MÊS 4MÊS 1 MÊS 2

1ª Quinzena 2ª Quinzena 2ª Quinzena1ª Quinzena 2ª Quinzena 1ª Quinzena 2ª Quinzena1ª Quinzena



 


