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A recente Lei 11.445, de 07 de janeiro de 2007, fixa as diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, estabelecendo a universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos, disponibilizando os serviços de 
drenagem e de manejo das águas pluviais em todas as áreas urbanas.

Entende-se por saneamento básico, o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 
operacionais de:

- Abastecimento de água potável.
- Esgotamento sanitário.
- Limpeza urbana e manejo de resíduos, conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas, além de disciplinar os demais tipos de 
resíduos (industriais, de serviços de saúde, construção civil, especiais etc.).

- Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
O entendimento dos Sistemas de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos de cada 

Município passa pelo detalhamento de todos os fatores que impactam diretamente na resolução dos 
problemas afetos ao setor, tais como: aspectos legais, financeiros, arranjos institucionais, forma de 
prestação dos serviços, tecnologia de manejo e infraestrutura operacional, destacando-se as ações 
integradas da limpeza urbana, acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
disposição final. Como consequência surge a necessidade de elaboração dos Planos Municipais de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, parte integrante dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico (Lei 11.445/2007).   

Isto posto, e apoiados na conceituação básica dos resíduos sólidos (lixo) e na sua gestão 
integrada, apresenta-se esta Publicação Temática – Guia para Elaboração de Projetos de Aterros 
Sanitários para Resíduos Sólidos Urbanos, abordando as definições dos resíduos sólidos, escolha de 
áreas, licenciamentos, detalhamentos do projeto, sua construção, operação, manutenção e gestão, 
destacando ainda, os desafios atuais referentes à eficiência e sustentabilidade dos sistemas. Para 
tanto, e pelo volume de informações disponibilizadas formatamos o presente Guia, em dois volumes.

Concluimos nesta apresentação que projetar, construir e operar aterros sanitários requer grande 
capacitação técnica, porém a sua gestão integrada e a sua sustentabilidade requerem muito mais: 
dedicação, responsabilidade administrativa e financeira e sobretudo amor pela causa pública.

Os autores
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Fonte: Habitat Ecológico Ltda.
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Fonte: FIOCRUZ, 2001.

Trator de esteiras

Compactador de 
lixo

Pá Carregadeira de 
esteiras

Escavadeira

Draga

Pá Carregadeira de 
pneus

Retroescavadeira

Motoniveladora

Scraper

Rolo pé de carneiro

Rolo pneumático

Rolos vibratórios 
autopropulsores

Movimento de 
lixo e solo

Movimento de 
lixo e solo

Movimento de 
lixo e solo

Movimento de 
solo

Movimento de 
solo

Movimento de 
solo

Movimento de 
solo

Movimento de 
solo

Movimento de 
solo

Movimento de 
solo

Movimento de 
solo

Movimento de 
solo

• Capacidade da lâmina: 7-50m³
• Velocidade média: 2-3 Km/h
• Pressão sobre terreno: 475-590 Km/m³
• Distância máxima de empu.: 90m

• Capacidade da lâmina: 11-25m³
• Compactação: 710-1000Kg/m³
• Peso: 20-45 Ton.

• Capacidade da pá: 1-3m³
• Compactação: 475-590Kg/m³

• Capacidade da caçamba: 0,1-6m³
• Alcance: 6-18m
• Profundidade: 3,75-14m

• Capacidade da pá: 1,2-20m³
• Compactação: 530-650 Kg/m³
• Altura máxima da pá: 4-6m

• Capacidade da pá: 0,7-1m³
• Alcance: 6,7-9m
• Profundidade: 4,3-6,5m

• Direção hidráulica
• De pneus

• Capacidade: 9-33m³
• Velocidade máxima: 30-50 Km/h
• Peso: 32-75 Ton.

• Peso: 6-8 Ton.
• Largura: 2,4-4,5m

•
• Obras de terraplanagens
• Cobertura com terra

• Espalhamento e compactação de resíduos sólidos

• Escavar em solo firme
• Transporte de material até 30m
• Acertos de terraplanagem

• Escavar. Carregar caminhões e cobrir lixo compactado 
(trincheiras)

• Apoio para acertos de terraplanagem

• Escavar trincheiras para células
• Realizar cobertura primária (sem compactação)

• Escavar em terrenos brandos
• Carregar material nos caminhões
• Transportar a distâncias não maiores que 6m

• Escavar e carregar caminhões
• Transportar a distâncias curtas

• Construção e manutenção de caminhos, terraplanagens, valetas
• Nivelamento de camadas de cobertura

• Espalhar camada de cobertura
• Melhoramento de terrenos
• Transportar grandes volumes de material

• Compactação de solos, terraplanagem

• Compactação uniforme de solos e subsolos, especialmente 
siltosos

• Compactação efetiva de terraplanagens normais granuladas ou 
com argila

Espalhar e compactar os resíduos sólidos

EQUIPAMENTO TIPO CARACTERÍSTICAS FUNÇÕES



10

Guia para Elaboração de Projetos de Aterros Sanitários para Resíduos Sólidos Urbanos – VOLUME III

Equipamentos de Apoio

• Caminhões pipa de dupla tração para movimento de água (pó, infraestrutura).
• Tanque de combustível.
• Carreta (movimento de equipamento).
• Caminhões para o movimento de terra.
• Hidrolavadoras.
• Grupos geradores.
• Torres de iluminação.
• Bombas diversas.

A seguir, apresenta-se algumas figuras que mostram estes equipamentos.

Acessórios Dianteiros

Fonte: FIOCRUZ, 2001.
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Em seguida, será apresentado o equipamento mínimo sugerido para 4 níveis de operação de um 
aterro sanitário, apenas a título informativo.

Fonte: FIOCRUZ, 2001.

Toneladas por dia Máquinas Tipo Peso em Ton. Acessórios

* 0 a 50 Ton./dia 1 Trator de

esteiras ou

Trator de

pneus

5 - 15 Lâmina

Lâmina especial

para l ixo

Caçamba de

carga

diantei ra

(1 a 2 m³)

* 46 a 160 Ton./dia 1 Trator de

esteiras ou

Trator de

pneus

Scraper,

draga ou

Caminhão

pipa

15 - 30 Lâmina

Lâmina especial

para l ixo

Caçamba de

carga

diantei ra

(2 a 4 m³)

Cuba de

uso múltiplo

* 160 a 320 Ton./dia 1 a 2 Trator de

esteiras ou

Trator de

Pneus

Scraper,

draga ou

Caminhão

pipa

15 ou mais Lâmina

Lâmina especial

para l ixo

Caçamba de

carga

diantei ra

(2 a 5 m³)

Cuba de

uso múltiplo

* 320 ou mais Ton./dia 2 ou mais Trator de

esteiras ou

Trator de

Pneus

Scraper,

draga ou

Caminhão

pipa

Pé de

carnei ro

Trator com

rodas

compac.

Motoniveladora

20 ou mais Lâmina

Lâmina especial

para l ixo

Caçamba de

carga

diantei ra

(2 a 5 m³)

Cuba de

uso múlt iplo
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Fonte: Gestão Integral de Resíduos Sólidos. George Tchbonoglous, 1994.

Valor, mg/l
               Aterro novo                                        Aterro velho
            (menos de 2 anos)                                   ( mais de 10 anos)

Parâmetro Faixa Típico

DBO (Demanda Bioquímica de

Oxigênio em 5 dias)

COT (Carbono Orgânico Total)

DQO (Demanda Química de Oxigênio)

Total de sólidos em suspensão

Nitrogênio orgânico

Nitrogênio amoniacal

Nitrato

Fósforo total

Ortofosfato
Alcalinidade como CaCO3

2.000 -

30.000 -

1.500 -

20.000

3.000 -

60.000

200 -

2.000

10 - 800

10 - 800

5 - 40
5 - 100

10.000

6.000

18.000

500

200

200

25

30

20

3.000
4 - 8

100 - 200

80 - 160

100 - 500

100 - 400

80 - 120

20 - 40

5 - 10

5 - 10

4 - 9

200 -

1.000

1.000 -
10.000
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Algumas recomendações são propostas, as quais deveriam ter caráter obrigatório para as 
autoridades responsáveis em realizar o fechamento e selagem do aterro sanitário, sejam estes 
operadores privados ou municipais. Para garantir seu cumprimento deveriam estar estabelecidas 
dentro de um marco legal e regulamentar, aprovados pela autoridade competente e encarregar a 
fiscalização a entidades capacitadas para isso.

As recomendações mais significativas são as relacionadas com:

• Orientações relativas ao controle de biogás gerado no aterro.
• Sugestões para implementar sistemas de monitoramento de gases e percolados.
• Rotinas gerais relacionadas com o manejo da água na superfície do aterro.
• Metodologia para registrar o comportamento das deformações do aterro.

Normalmente, na etapa de selagem se habilitam os sistemas para o controle das emanações do 
biogás e percolados que se geram na massa de resíduos assim como problemas causados por 
assentamentos do aterro e eventuais emergências. Estes sistemas têm o propósito de evitar riscos 
sanitários e ambientais que se poderiam produzir no aterro sanitário.

• A função de drenagem correta do biogás gerado no aterro, através das chaminés, deverá ser 
verificada mediante inspeções visuais e medições periódicas. O propósito destas inspeções 
é comprovar que os níveis de produção de biogás se mantenham baixos e que não exista 
perigo de combustão ou malcheiro. Portanto, somente à luz dos resultados de um 
monitoramento contínuo de gases poder-se-á definir a frequência com que se devem 
realizar medições. Deve-se lembrar que em geral é muito difícil extrapolar resultados de um 
aterro sanitário a outro, devido a que as condições climáticas, o material de cobertura, o 
tipo e composição dos resíduos depositados e o nível freático, entre outras características, 
podem variar significativamente. Quando a geração de biogás é pequena, este 
praticamente se diluirá na atmosfera; caso esta quantidade seja alta, dever-se-á efetuar 
uma queima controlada ou nos casos que o biogás se apresente em níveis significativos, 
proceder-se-á uma perda de gás controlada. Em todo caso, ao observar-se qualquer 
aumento na produção de biogás, registrar-se-á no diário de obras do aterro fechado, além 
de solicitar a assessoria de pessoal especializado. 
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Um aterro em plena produção alcança volumes superiores a 180 metros cúbicos de biogás por 
tonelada de resíduos com um percentual próximo a 50% de metano. A medida que o aterro envelhece e 
seu conteúdo orgânico se degrada, em condições anaeróbias, tende a diminuir este volume de gás, 
encontrando-se cifras próximas a 5 metros cúbicos de biogás por tonelada de resíduos em processo de 
degradação biológica com percentuais de metano que não superam 10%, em aterros com mais de 20 
anos. Estes dados referenciais, dadas as condições particulares de anaerobiose de cada aterro, 
permitem recomendar manter chaminés de ventilação passiva com tomadas de amostra quinzenais a 
mensais em aterros fechados com menos de 5 anos de idade, mensais a trimestrais em aterros entre 10 
a 30 anos. Para isso, deve-se ter presente a variação que podem apresentar os aterros em quantidade e 
qualidade de biogás gerado, dada a diferença de densidade, umidade, temperatura, altura da massa, 
qualidade do resíduo, entre outros aspectos.

• A infraestrutura necessária para realizar um monitoramento é um laboratório que conte com 
um cromatógrafo e um equipamento que detecte gases no terreno. Também é necessário 
contar com o diário de obras, no qual devem constar as variações ocorridas na geração do 
biogás, assim como registrar outras incidências observadas no aterro fechado, que não tem 
necessariamente relação com a produção de gás. O responsável pela operação do aterro 
sanitário terá obrigação de manter um diário de obras que esteja à disposição da 
fiscalização.

Em todo caso, a respeito do cuidado com as chaminés, pode-se recomendar que:

• Em caso de observar alguma deterioração no duto de ventilação ou na área próxima ao 
mesmo, deve-se informar imediatamente ao pessoal encarregado da manutenção, com o 
objetivo de proceder o seu reparo. Considerar-se-á a manutenção pelo menos uma vez ao 
ano das chaminés existentes, já que podem deteriorar-se por oxidação, por assentamento 
ou por erosão do aterro.

• Deve ser levada em conta a colocação de pontos para a tomada das amostras nas chaminés 
de drenagem de gases, os quais devem ser mantidos em boas condições para facilitar as 
medições. Também deve-se assegurar que a água não escorra para o interior das chaminés, 
pois, ao ocorrer isto, seria gerado um aumento na produção de percolados e biogás, com um 
aumento no risco potencial de contaminação. Em caso de encontrar-se alguma 
anormalidade, esta deverá registrar-se no diário de obras mencionado anteriormente.
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Isto implica que as chaminés deverão ser mantidas em ótimas condições. Por tal razão, 
deve-se impedir que pessoal não autorizado as manipule. Deve ser utilizado pessoal 
especializado, de forma obrigatória, para o manejo dos sistemas de segurança

• Os dutos de ventilação podem apresentar assentamentos pelo maior nível de degradação 
que pode ter o seu entorno. Frente a isto, deve-se proceder a um imediato nivelamento e 
assegurar a continuidade da tubulação.

No caso em que o aterro sanitário conte com um sistema de controle periférico de biogás, o 
mesmo deverá ser revisado periodicamente, além de mantido limpo com a finalidade de evitar 
emanações para as residências e áreas vizinhas que possam ser geradas por falha na drenagem e nas 
chaminés de exaustão.

Na área ocupada pelo aterro fechado, deve-se realizar uma inspeção visual diária com o objetivo 
de detectar possíveis focos de emissão de biogás. No caso de perceber emanações ou algum odor 
característico de biogás, dever-se-á comunicar de imediato aos encarregados do lugar, para que eles 
decidam se procede ou não chamar pessoal especializado e efetuar determinações mediante 
instrumentos específicos. Igual ação será empreendida se estas emanações são detectadas no exterior 
do local. Deverão ser realizados também registros e avaliações periódicas das emissões de biogás, 
entregando-se a informação aos encarregados do aterro fechado. A periodicidade dos registros e 
avaliações estará relacionada diretamente com a qualidade e vazão de biogás que se meçam. Deve-se 
levar em conta as recomendações expostas anteriormente em função da idade do aterro.

• Ainda que o aterro sanitário tenha sido projetado para manter sob controle os líquidos 
percolados, não se pode assegurar que não ocorram migrações para a superfície ou 
percolação para os níveis inferiores do terreno. Com o propósito de verficar possíveis 
infiltrações de percolados no terreno, é conveniente realizar controles periódicos da 
qualidade da água extraída de poços de monitoramento, que, caso não existam, devem ser 
instalados à montante e à jusante do aterro sanitário. O tipo, número e a localização destes 
poços dependerão de cada projeto de engenharia em particular. Em todo caso, é 
recomendável considerar os poços para monitoramento de águas em função da topografia e 
altura da massa. Em aterros com topografia plana, com espessura de aterro considerável e 
lençol próximo à superfície, recomenda-se instalar dois poços de monitoramento, um à 
montante e outro à jusante do aterro, para tomar as amostras respectivas. Podem-se incluir 
como pontos de amostra todos os poços de água que se encontrem em zonas próximas ao 
aterro. Deve-se considerar uma amostra no ponto de interseção com qualquer curso de 
água. As amostras de água serão submetidas a diferentes análises em laboratórios oficiais, 
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para determinar-se de acordo à legislação vigente, se existe algum grau de contaminação. A 
periodicidade das amostras será mensal, trimestral em caso de aterros fechados com menos 
de 5 anos e semestral a anual em caso de aterros com mais de 5 anos desde a data de 
fechamento.

• Deverão ser realizadas medições periódicas de assentamento de terreno, com especial 
ênfase na manutenção do relevo da área. Isto permitirá também controlar o comportamento 
do aterro e introduzir as medidas corretivas, quando necessárias, para que as águas de 
chuva escorram sempre para fora do aterro e distantes das chaminés. Além disso, deve-se 
registrar e informar de imediato aos especialistas quando ocorrerem assentamentos 
bruscos, já que podem estar relacionados com a reativação dos processos de decomposição 
na massa do aterro, com a consequente geração de biogás. 

O conhecimento do comportamento de deformação da área permitirá introduzir medidas 
corretivas no aterro fechado. A periodicidade das medições estará determinada pela magnitude dos 
assentamentos registrados.

Dadas as características do aterro dependendo principalmente da composição de resíduos, 
altura e idade do aterro, é recomendável efetuar controles mensais até o segundo ano de fechamento, 
trimestrais até os cinco anos, semestrais até dez anos de idade e anuais até sua estabilização total.

É nesta etapa que se deve contar com planos de emergência para enfrentar possíveis problemas 
como incêndios, migração de gases ou percolados para o exterior do aterro sanitário, inundações, 
erosão da capa de selagem superficial e abertura de fissuras, entre outros. Estes planos de emergências 
devem estar projetados para cada caso em particular e, além disso, devem prever uma resposta rápida.

As ações destinadas a introduzir medidas corretivas e planos de emergência, deverão ser de 
cumprimento obrigatório por parte do responsável do fechamento e da selagem do aterro sanitário, 
devendo ser controlado pelo órgão fiscalizador, apoiado em normas específicas. Portanto deve-se 
contar com uma regulamentação específica para o fechamento e selagem do aterro sanitário.

osAterros Sanitários  n  01 
de Castro e Carambeí/PR.
Fase de fechamento 
e selagem.
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Vol.Acum. + terra 
(m3 + %)

Volume 
Acumulado 

(m3)

Volume Anual 
(m3/ano)

TD 
(ton./dia)

Habitantes 
(hab.)

Ano
3Acumulado 3

Atendimento 
(%)(Kg/hab./dia)

Per Capita 
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Fonte: CETESB (1998).

Questionário de Características Locais – Ordem Sanitária 

CARACTERÍSTICAS DO LOCAL 
Subitem Avaliação Peso Valor 

Capacidade de suporte do solo Adequada 2  
Inadequada 0 

Proximidade de núcleos habitacionais Longe > 500 m 2  
Próximo 0 

Proximidade de corpos d’água Longe > 200 m 5  
Próximo 0 

Profundidade do lençol freático > 3 m 5  
1 a 3 m 1 
0 a 1 m 0 

Permeabilidade do solo Baixa 4  
Média 2 
Alta 0 

Disponibilidade de material para 
recobrimento 

Suficiente 2  
Insuficiente 1 
Nenhuma 0 

Qualidade do material para recobrimento Boa 2  
Ruim 0 

Condições do sistema viário, trânsito e 
acessos 

Boas 3  
Regulares 1 

Ruins 0 

Isolamento visual vizinhança Bom 5  
Ruim 0 

Legislação da localização Local permitido 3  
Local Permitido 0 

 Subtotal (1)
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Questionário de Infraestrutura Implantada – Ordem Ambiental

CARACTERÍSTICAS DO LOCAL 
Subitem Avaliação Peso Valor 

Cercamento da área Sim 2  
Não  0 

Portaria/guarita Sim 2  
Não 0 

Impermeabilização de base de aterro Sim/Desnecessário 5  
Não 0 

Drenagem do chorume Suficiente 5  
Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Drenagem de águas pluviais (definitiva) Suficiente 4  
Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Drenagem de águas pluviais (provisória) Suficiente 2  
Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Trator de esteiras ou compatível  Permanente 5  
Periodicamente 2 

Inexistente 0 

Outros equipamentos, trânsito e acesso Sim 1  
Não 0 

Sistema de tratamento do chorume Suficiente 5  
Insuficiente/Inexistente 0 

Acesso à frente de trabalho Bom 3  
Ruim 0 

Vigilantes Sim 1  
Não 0 

Sistemas de drenagem de gases Suficiente 3  
Insuficiente 1 
Inexistente 0 

Controle do recebimento de cargas Sim 2  
Não 0 

Monitoramento de águas subterrâneas  Suficiente 3  
Insuficiente 2 
Inexistente 0 

Atendimento às especificações do 
projeto 

Sim 2  
Parcialmente 1 

Não  0 

 

Fonte: CETESB (1998).

Subtotal (2)
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Questionário de Condições Operacionais - Ordem Operacional

CARACTERÍSTICAS DO LOCAL 
Subitem Avaliação Peso Valor 

Aspecto geral  Bom 4  

Ruim 0 
Ocorrência de lixo a descoberto Não 4  

Sim 0 

Recobrimento do lixo Adequado 4  
Inadequado 1 

Inexistente 0 

Presença de urubus ou gaivotas Não  1  
Sim 0 

Presença de moscas em grandes quantidades  Não 2  
Sim 0 

Presença de catadores Não 3  

Sim 0 
Criação de animais (porcos, bois etc.) Não  3  

Sim 0 

Descarga de resíduos de serviços de saúde Não 3  
Sim 0 

Descarga de resíduos industriais Não/adequado 4  
Sim/inadequado 0 

Funcionamento de drenagem pluvial definitiva Bom 2  

Regular 1 
Inexistente 0 

Funcionamento de drenagem provisória Bom 2  

Regular 1 
Inexistente 0 

Funcionamento de drenagem do chorume Bom 3  

Regular 2 
Inexistente 0 

Funcionamento do sistema de tratamento do chorume Bom 5  
Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamento do sistema de monitoramento das águas 
subterrâneas  

Bom 2  
Regular 1 

Inexistente 0 

Efic iência da equipe de vigilantes  Bom 1  
Ruim 0 

Manutenção dos acessos internos Boa  2  
Regular 1 

Inexistente 0 

 

Fonte: CETESB (1998).
Subtotal (3)
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A possibilidade de o município corrigir os aspectos negativos passíveis de melhoria definirá o 
futuro do aterro sanitário, se ele tem ou não possibilidades de continuar sendo operado, ou se chegou 
o momento de proceder seu encerramento em favor da utilização de outra área.

Em 2001, a Região do Vale do Ivaí foi levantada, tendo em vista o Convênio firmado entre 
SEBRAE/PR e PUCPR, apresentando-se os resultados no quadro a seguir: 

Ìndices de Qualidade das Disposições Finais 
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- Formulários:
1 - Registro Semanal de Mão de Obra.
2 - Relatório Diário das Atividades de Disposição.
3 - Utilização de Equipamentos de Aterro.
4 - Registro de Reparo e Manutenção.
5 - Inventário de Equipamentos e Instalações.
6 - Resumo de Operações.
7 - Resumo Total de Custos e Receitas.

- Prancha nº 14 da Central de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Industriais e 
Urbanos - Cascavel/PR. - Monitoramento

- Prancha nº 05 da Central de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Industriais e 
Urbanos - Cascavel/PR. - Lay-out
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(X) Origem  R=Residencial   I=Industrial   C=Comercial

Instruções: Este formulário deve ser preenchido em campo pelo operador da balança. A parte inferior do 
formulário se preencherá somente ao completar a última folha usada a cada dia. Este formulário deve ser 
enviado ao departamento de Controle.
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Instruções: O motorista deve preencher este formulário a cada dia, o “Horário de saída” e “Quilometragem de saída” devem ser anotados quando o caminhão sai da 
garagem pela manhã. “Horário de retorno” e “Quilometragem de retorno” se preencherão no fim do dia quando o caminhão esteja de volta à garagem. Quando o 
caminhão chega à primeira rota, anota-se a hora na coluna “hora início” e o número da rota no quatro respectivo. Quando o caminhão está cheio ou se sai da rota 
por qualquer razão, anota-se a hora em “hora de término”. Ao voltar à mesma rota, ou a outra rota (depois de uma viagem cheio), anota-se a seguinte “hora de início”. 
No lugar de preencgimento anota-se o peso líquido de lixo coletado. Os acidente, lesões ou qualquer falha de funcionamento dos equipamento deverão ser anotados 
nos quadros da direita e deverá se dar uma explicação detaçhada no quadro “Observações”.
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(*) As receitas totais por coleta e disposição deverão incluir os encargos ao usuário por coleta residencial, comercial e industrial da mesma 
forma que por disposição final, podendo determinar-se ou separado ou também ser a parte que se atribui a este serviço de limpeza da taxa que 
pagam os usuários, referente à de varrição e limpeza.
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