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APRESENTAÇÃO 

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA ora apresentado, tem como objetivo de 

obtenção do licença previa (LP) de uma nova área para implantação de um aterro 

sanitário, no município de Lagarto/SE, para a disposição final de resíduos sólidos 

domiciliares (classe II-A, não-inertes e assemelhados, conforme a NBR 10.004/2004 

da ABNT). Para o aterro em questão, inicialmente estão previstos uma disposição 

diária  média 102 toneladas/dia  e esta estimado para operação ocorrer em um período 

de aproximadamente 24 anos. 

As ações de construção, implantação e operacionalização aqui apresentadas no 

“Projeto de Implantação de um Aterro Sanitário para Resíduos Sólidos, no Município 

de Lagarto – SE”, propõe  medidas para manter o equilíbrio ecológico e promover o 

desenvolvimento sustentável do município e atender aos preceitos do Termo de 

Referência de código TREEA – 24788/2018-0077  expedido pela ADEMA, referente 

ao processo 2013 – 005822FTEC/LP – 0161, data: 02/03/2018, e da Legislação 

Ambiental vigente no País, no Estado do Sergipe e no Município. 

A concepção do empreendimento foi fundamentada nas seguintes diretrizes: 

garantir a proteção do solo e dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

prevenir a geração de maus odores; controlar e monitorar a estabilidade do maciço de 

resíduos; controlar/mitigar os impactos visuais e sonoros; prevenir a dispersão de 

resíduos leves tanto na área de entorno do empreendimento quanto nas vias de 

acesso; gerenciar o biogás gerado pela decomposição anaeróbia dos resíduos; utilizar 

técnicas de engenharia para o controle de processos erosivos; minimizar a geração 

de material particulado pelo trânsito de caminhões coletores e máquinas pesadas; 

minimizar a geração e garantir o devido gerenciamento de líquidos percolados; 

implantar um sistema 

eficiente de drenagem de águas pluviais; controlar a proliferação de vetores de 

doenças; prever encerramento com integração paisagística; e adotar um 

monitoramento ambiental contínuo. 

Alem da área de disposição de resíduos sólidos, estão previstos as seguintes 

instalações e equipamentos operacionais: guarita,balança, escritórios,  almoxarifado, 

oficina, refeitório, galpão para armazenamento temporário de pneumáticos, 

instalações para a recepção e armazenamento temporário de resíduos de serviços de 
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saúde baias cobertas para estocagem de materiais de construção a serem utilizados 

no aterro, além de área reservada para futuras instalações de compostagem e pátio 

de cura do composto. 

As atividades relacionadas à elaboração do EIA/RIMA envolveram  

procedimentos de análise de dados primários, levantamentos e investigações de 

campo, ensaios de laboratório, complementados por dados secundários. Para sua 

execução foi alocada uma equipe de profissionais, especialistas nas áreas de 

geologia, engenharia (ambiental, florestal, química e sanitária), biologia, ecologia, e 

ciências sociais. 

Sendo assim o documento é composto de três (três) volumes, compreendendo: 

Volume I – Estudo de Impacto Ambiental (EIA), contendo: Introdução, Identificação 

do Empreendedor, Diagnóstico Ambiental e Avaliação dos Impactos ambientais, 

Medidas e Mitigadoras, Programa de Acompanhamento e Monitoramento, Legislação 

Pertinente, Bibliografia e Equipe Técnica. Volume II – Relatório de Impacto Ambiental 

– RIMA. Volume III – Anexos e Plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

4 

Sumário 

1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO................................................. 17 

1.1. Equipe técnica responsável pelo eia/rima ................................................... 17 

1.2. Equipe Técnica Executora .......................................................................... 18 

1.2.1. Coordenador Geral da Equipe: ............................................................. 18 

1.2.2. Equipe Executora: ................................................................................ 18 

1.3. Localização do empreendimento ................................................................. 19 

1.4. Limites da poligonal .................................................................................... 21 

1.5. Modelo do empreendimento apresentado ................................................... 22 

2. INTRODUÇÃO .................................................................................................. 25 

2.1. Objetivo do estudo ...................................................................................... 26 

2.2. Justificativa do empreendimento ................................................................. 26 

3. descritivo do empreendimento ........................................................................... 28 

3.1. Projeto do sistema de tratamento des chorumes ........................................ 35 

3.2. Água pluvial do aterro doméstico (Macro e micro drenagem) ...................... 35 

3.3. Dimensionamento do sistema de águas pluviais ......................................... 36 

3.4. Microdrenagem ........................................................................................... 36 

3.5. Macrodrenagem .......................................................................................... 40 

3.6. Dimensionamento dos bueiros .................................................................... 40 

3.7. Definição das canaletas .............................................................................. 41 

3.8. Definição das caixas de passagem ............................................................. 41 

3.9. Definição dos tubos de travessia ................................................................. 41 

3.10. Método de tratamento do chorume .......................................................... 41 

3.11. Anteprojeto do sistema de tratamento do chorume gerado no aterro 

sanitário de lagarto ............................................................................................... 49 

3.11.1. Introdução ......................................................................................... 49 

3.11.2. Qualidade e quantidade dos líquidos percolados .............................. 50 

3.11.3. Quantidade de Líquidos Percolados .................................................. 50 

3.11.4. Características do Líquido Percolado ................................................ 50 

3.12. Resumo dos Dados de Projeto ................................................................ 52 

3.13. Fase sólida de tratamento........................................................................ 72 

3.13.1. Produção de Lodo ............................................................................. 73 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

5 

3.13.2. Captação e Transporte dos Lodos..................................................... 74 

3.13.3. Adensadores ..................................................................................... 74 

3.13.4. Leitos de Secagem ............................................................................ 75 

3.13.5. Elevatória de Retorno de Clarificado ................................................. 76 

3.13.6. Funcionamento, controle e instrumentação ....................................... 77 

3.14. Informações detalhadas relativas aos esgotos sanitários das áreas 

administrativas ...................................................................................................... 79 

3.15. Memorial descritivo e de cálculo .............................................................. 79 

3.16. Tratamento e disposição final do lodo ...................................................... 80 

3.18. Odores ..................................................................................................... 83 

3.18.1. Controle operacional ......................................................................... 83 

3.19. Recebimento de resíduos ........................................................................ 83 

3.20. Aterramento de resíduos domésticos ....................................................... 84 

3.21. Cálculo da estabilidade dos taludes ......................................................... 84 

3.22. Monitoramento da manta líquida .............................................................. 89 

3.23. Controle operacional da frente de serviço ................................................ 89 

3.24. Controle de materiais aplicados ............................................................... 90 

3.25. Controle operacional das máquinas ......................................................... 90 

3.26. Controle de mão de obra ......................................................................... 90 

3.27. Segurança e prevenção de acidentes ...................................................... 90 

3.28. Monitoramento de ruídos ......................................................................... 92 

3.29. Caracteristicas técnicas gerais ................................................................ 93 

3.30. Equipamentos para implantação da CTR ................................................. 94 

3.31. Layout do sistema .................................................................................... 94 

3.32. Concepção básica do sistema de impermeabilização  da base do aterro 

sanitário ................................................................................................................ 95 

3.32.1. Teste de percolação do solo.............................................................. 96 

3.32.2. Implantação das áreas de apoio ........................................................... 98 

3.32.3. Canteiro de obras fase de implantação do empreendimento ............. 98 

3.32.1. Plano de Gerenciamento de Resíduos-PGR ................................... 103 

3.32.2. Unidades definitivas ........................................................................ 105 

4. ESTUDO DE ALTERNATIVA LOCACIONAL ................................................... 133 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

6 

4.1. Dimensões compatíveis ao projeto construtivo ......................................... 135 

4.2. Melhor característica pedológica com predomínio de material argiloso, 

homogêneo e impermeável................................................................................. 135 

4.3. Nível freático sem flutuação excessivas e situado o mais distante possível 

da superfície (20 metros). ................................................................................... 136 

4.4. Distancia mínima de 200 metros de qualquer corpo de agua; ................... 137 

4.5. 500 metros de qualquer residência ocupada e 2 km de áreas urbanas 

densas; ............................................................................................................... 138 

4.6. Localização fora de áreas de restrição ambiental (não instalação em area 

com vegetação nativa preservada); .................................................................... 139 

4.7. Aqüífero menos impermeável (geologia propicia) ..................................... 140 

4.8. Declividade apropriada (0 – 20º); .............................................................. 141 

4.9. Distante de aeroportos (12 km); ................................................................ 142 

4.10. Resultante das restrições socioambiental para a instalação da CTR 

unidade Lagarto/SE. ........................................................................................... 142 

5. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL ............................................................................. 144 

5.1. Legislação Federal: ................................................................................. 145 

5.2. Legislação Estadual: ............................................................................... 155 

5.3. Legislação Municipal: .............................................................................. 158 

6. ÁREA DE INFLUÊNCIA ................................................................................... 159 

6.1. Meio Físico e Biótico ................................................................................. 160 

6.2. Meio Socioeconômico ............................................................................... 162 

7. DIAGNOSTICO AMBIENTAL .......................................................................... 164 

a) MEIO FÍSICO ............................................................................................... 164 

1. Clima e Condições meteorológicas ........................................................... 164 

2. Geologia e Geomorfologia ...................................................................... 180 

3. Recursos hídricos ..................................................................................... 229 

4. Caracterização pedológica ........................................................................ 242 

b) Meio Biótico .................................................................................................. 245 

1. FLORA ......................................................................................................... 245 

1.1. Introdução .............................................................................................. 246 

1.2. Metodologia ........................................................................................... 249 

1.3. Fitofisionomia ......................................................................................... 254 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

7 

1.4. Caracterização florística e estrutural da área de estudo ............................ 259 

1.8. Registro Fotográfico ............................................................................... 294 

2. FAUNA ......................................................................................................... 295 

2.1. Metodologia ........................................................................................... 297 

2.3. Avifauna ................................................................................................. 303 

2.4. Mastofauna ............................................................................................ 318 

2.5. Herpetofauna ......................................................................................... 322 

2.6. Relatório imaginético – meio biótico ....................................................... 327 

c) MEIO SOCIOECONOMICO ......................................................................... 334 

1. Histórico da ocupação da região ............................................................... 334 

2. Caracterização Demográfica ..................................................................... 336 

3. Trabalho e renda ....................................................................................... 348 

4. Economia .................................................................................................. 353 

5. Educação .................................................................................................. 370 

6. Saúde ....................................................................................................... 382 

7. Resíduos sólidos ....................................................................................... 394 

8. Cultura e lazer ........................................................................................... 400 

9. Segurança................................................................................................. 401 

10. Organização Pública .............................................................................. 403 

11. Patrimônio Arqueológico ........................................................................ 407 

8. INDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

 409 

8.1. Avaliação dos impactos ambientais .......................................................... 409 

8.2. Aspectos Metodológicos do Processo De Avaliação ................................. 409 

9. MEDIDAS METIGADORAS (Documento a parte) ............................................ 414 

10. PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS 

IMPACTOS (Documentos a parte) ......................................................................... 415 

11. RIMA (documento a parte) .............................................................................. 416 

12. ANÁLISE DE RISCO DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO E MEDIDAS PROPOSTAS PARA REDUÇÃO OU 

ELIMINAÇÃO DE EVENTOS ACIDENTAIS ........................................................... 417 

12.1. Plano de gerenciamento de risco – pgr e plano de ação de emergência – pae

 417 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

8 

12.2. Identificar os Riscos ................................................................................... 421 

12.3. Análise Qualitativa do Projeto ..................................................................... 422 

12.4. Análise Quantitativa do Projeto .................................................................. 422 

12.6. Monitorar os Riscos ................................................................................... 423 

12.7. Riscos Ambientais ..................................................................................... 423 

12.8. PFMEA (Process Failure Mode and Effective Analysis) ............................. 424 

12.9. Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) .............................................................. 425 

12.10. Aterro Sanitário ........................................................................................ 425 

12.11. Projetos de Aterro .................................................................................... 427 

12.12. Implantação e Aspectos Construtivos de um Aterro Sanitário .................. 429 

12.13. Materiais e métodos ................................................................................ 431 

12.14. Resultados e discussão ........................................................................... 431 

12.14.1. Riscos Ambientais e de Segurança Operacional em Aterros Sanitários

 ........................................................................................................................ 431 

12.15. Metodologia PFMEA ................................................................................ 434 

12.15.1. Análise de documentação .................................................................. 434 

12.16. Análise das atividades em campo ............................................................ 438 

12.15. Follow-up ................................................................................................. 448 

13. CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES ............................................................. 449 

14. REFERÊNCIAS ............................................................................................... 450 

 

 

Lista de Figura 

Figura 1 – Mapa de Localização do empreendimento. Fonte: Geofortes, 2019....................... 20 

Figura 2 – Centro do município de Lagarto e local de instalação do Aterro, Lagarto-SE. 

Fonte: Geofortes, 2019 ..................................................................................................................... 20 

Figura 3 - Mapa do trajeto do principal foco de geração de resíduos do município de 

Lagarto/SE. Fonte: Geofortes, 2019. .............................................................................................. 29 

Figura 4 – Caracterização da geração dos resíduos. Fonte: Ecolurb, 2019. ............................ 30 

Figura 5 - Gráfico da composição gravimétrica. Fonte: ECOLURB, 2019. ............................... 30 

Figura 6 – Gráfico da estimativa de geração de chorume de acordo com os meses de 

operação do aterro. Fonte: Geofortes, 2019. ................................................................................ 48 

Figura 7 – Gráfico da estimativa do volume anaeróbico de geração de percolados. Fonte: 

Geofortes, 2019. ................................................................................................................................ 49 

Figura 8 - Croquis com o fluxograma das estação de tratamento de percolado da CTVR- 

Lagarto. Fonte: Ecolurb, 2019. ........................................................................................................ 55 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

9 

Figura 9 - Composição estequiométrica dos gases passíveis de serem gerados na CTR-

LAGARTO. Fonte: ECOLURB, 2019. ............................................................................................. 81 

Figura 10 - Linha 1 - Perfil transversal Fonte: Ecolurb, 2019. ..................................................... 85 

Figura 11 - Linha 2 - Perfil longitudinal. Fonte: Ecolurb, 2019. ................................................... 85 

Figura 12 - Localização do piezômetro e inclinômetros, de acordo com o projeto base da 

CTR. Fonte: Geofortes, 2019 & Ecolurb, 2019. ............................................................................ 89 

Figura 13 - Placas de sinalização. Fonte: Ecolurb, 2019............................................................. 91 

Figura 14 - Placas de sinalização. Fonte Ecolurb, 2019. ............................................................. 91 

Figura 15 – Placas de sinalização. Fonte: Ecolurb, 2019. ........................................................... 92 

Figura 16 - Fluxograma de resíduos da CTR – Lagarto. Fonte: Ecolurb, 2017. ....................... 94 

Figura 17 - Detalhe da impermeabilização da base. Fonte: Ecolurb, 2019. ............................. 96 

Figura 18 - Pontos de aplicação do teste de permeabilidade. Fonte: Geofortes, 2019........... 97 

Figura 19 - Escala de granulometria segundo o coeficiente de permeabilidade. Fonte: 

MELLO & TEIXEIRA (1967). ............................................................................................................ 98 

Figura 20 - Cronograma de execução para instalação do CTR de Lagarto/SE. Fonte: 

Ecolurb, 2019. .................................................................................................................................... 99 

Figura 21 - Modelos de identificação dos coletores, Fonte: Ecolurb, 2019. ............................ 108 

Figura 22 - Autoclaves para esterilização de resíduos, Fonte: Ecolurb, 2019. ....................... 125 

Figura 23 - Mapa de restrição pedologica para a implantação da CTR unidade Lagarto/SE. 

Fonte: Geofortes, 2019. .................................................................................................................. 136 

Figura 24 – Mapa das restrições hidrológica no município de Lagarto/SE. ............................ 137 

Figura 25 – Mapa das restrições hídricas do município de Lagarto/SE. ................................. 138 

Figura 26 – Mapa de restrição social para a instalação CTR Unidade Lagarto/SE. Fonte: 

Geofortes,2019. ............................................................................................................................... 139 

Figura 27 – Mapa de restrição quanto ao uso do solo para a instalação da CTR unidade de 

Lagarto/SE. ...................................................................................................................................... 140 

Figura 28 – Mapa de restrição quanto a geologia para a instalação da CTR unidade 

Lagarto/SE. ...................................................................................................................................... 141 

Figura 29 – Mapa de restrição quanto a declividade para a instalação da CTR unidade 

Lagarto/SE. ...................................................................................................................................... 142 

Figura 30 - Mapa de restrição quanto as características socioambiental do município de 

Lagarto/SE. ...................................................................................................................................... 143 

Figura 31 - Mapa das áreas de influência do meio físico. Fonte: GEOFORTES, 2019. ....... 161 

Figura 32 – Mapa das áreas de influência do meio biótico. ...................................................... 162 

Figura 33  - Mapa da área de influência do meio socioeconômico. ......................................... 163 

Figura 34 - Divisão climática de Sergipe segundo a classificação de Thornthwait. ............... 166 

Figura 35 - Gráfico da variação da pressão atmosférica no município de Lagarto. ............... 167 

Figura 36 - Gráfico da variação da precipitação anual de 2018 no município de Lagarto/SE. 

Fonte: INMET 2018. ........................................................................................................................ 168 

Figura 37 - Gráficos da variação da precipitação ao longo do ano de 2018, no município de 

Lagarto. Fonte: INMET 2018. Elaboração: Geofortes, 2019. .................................................... 169 

Figura 38  - Variação de temperatura do município de Lagarto. Fonte: INMET 2018. .......... 170 

Figura 39 - Direção e intensidade dos ventos em 2018............................................................. 171 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

10 

Figura 40 - Variação da direção e intensidade do vento ao longo de 2018 no município de 

Lagarto/SE. Fonte: INMET, 2018, elaboração, Geofortes, 2019. ............................................. 173 

Figura 41 – Gráfico da Variação da velocidade dos ventos. Fonte: INMET 2018.................. 174 

Figura 42 - Gráfico da variação da umidade relativa do ar de Lagarto. Fonte: INMET, 2018.

 ........................................................................................................................................................... 175 

Figura 43 – Equipamento de medição sonora certificado pelo inmetro. Fonte: Geofortes, 

2019. ................................................................................................................................................. 177 

Figura 44 – Medição dos valores sonoros in locu. Fonte: Geofortes, 2019. ........................... 180 

Figura 45 – Mapa da geologia de Sergipe. Fonte: Adaptado de CPRM, 2012....................... 181 

Figura 46 – Mapa Geologico da Área de Influência Indireta do empreendimento, Central de 

tratamento de resíduos, Fonte: Geofortes, 2019. ....................................................................... 182 

Figura 47 – Perfil geológico A-B, das áreas de Influencias da central de tratamento de 

resíduos (CTR) de Lagarto/SE, Fonte: Geofortes, 2019. .......................................................... 183 

Figura 48 – Mapa regional do Grupo Estância. Fonte: CPRM, 2014. ...................................... 185 

Figura 49 – Caracterização básica das unidades do Gr. Estância. Fonte: Geofortes, 2019.

 ........................................................................................................................................................... 187 

Figura 50 – Mapa Geológico da AID do empreendimento com os pontos de campo e os 

furos de sondagem. Fonte: Geofortes, 2019. .............................................................................. 188 

Figura 51 – Bloco diagrama da geologia local. Fonte: Geofortes, 2019. ................................. 189 

Figura 52 - Afloramento do PG 1, com os dois planos de fraturas aparente, ......................... 190 

Figura 53 – Afloramento do PG 2, com as fraturas aparentes medidas. ................................. 191 

Figura 54 – Pequeno bloco aflorante no PG 3. Fonte: Geofortes, 2019. ................................ 192 

Figura 55 - Afloramento com ponto PG 5, Fonte: Geofortes, 2019. ......................................... 193 

Figura 56 – Afloramento do ponto PG 6. Fonte: Geofortes, 2019. ........................................... 193 

Figura 57  – Afloramento do ponto PG 7. Fonte: Geofortes, 2019. .......................................... 194 

Figura 58 – Ponto de extração de blocos de metarenitos. Fonte: Geofortes, 2019. .............. 194 

Figura 59 – Marcas de onda unidirecionais presente no PG 10. Fonte: Geofortes, 2019. ... 195 

Figura 60 – Açude com presença de bloco rolados com estruturas aparentes. ..................... 195 

Figura 61 - Estratificação plano paralela. ..................................................................................... 196 

Figura 62 – Lente de argilito de coloração avermelhada. .......................................................... 196 

Figura 63 - Mapa de localização dos furos de sondagem. Fonte: Geofortes, 2019. ............. 197 

Figura 64 - A e B - perfuratriz roto-pneumática do tipo R - 1HBS, C e D – Brocas 

diamantadas.  Fonte: Geofortes, 2019. ........................................................................................ 198 

Figura 65 – Material coletado da calha da sondagem SP-01. Fonte: Geofortes, 2019. ........ 199 

Figura 66 - Material coletado da calha da sondagem SP-02. Fonte: Geofortes, 2019. ......... 200 

Figura 67 - Material coletado da calha da sondagem SP-03. Fonte: Geofortes, 2019. ......... 201 

Figura 68 – Material coletado da calha da sondagem SP-04. Fonte: Geofortes, 2019. ........ 202 

Figura 69 – Perfilagem da sondagem SP – 01. Fonte: Geofortes, 2019. ................................ 203 

Figura 70 - Perfilagem da sondagem SP – 02. Fonte: Geofortes, 2019. ................................. 204 

Figura 71 - Perfilagem da sondagem SP – 03. Fonte: Geofortes, 2019. ................................. 205 

Figura 72 - Perfilagem da sondagem SP – 04. Fonte: Geofortes, 2019. ................................. 206 

Figura 73 – Mapa da altimetria da AII do empreendimento. Fonte: Geofortes, 2019. ........... 210 

Figura 74 – Mapa da Altimetria da AID do Empreendimento. Fonte: Geofortes, 2019. ........ 211 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

11 

Figura 75 – Mapa da declividade da AII do Empreendimento. Fonte: Geofortes, 2019. ....... 212 

Figura 76 – Mapa da declividade da AID do empreendimento. Fonte: Geofortes, 2019. ..... 213 

Figura 77 – Bloco diagrama a partir dos dados de sondagem. ................................................ 214 

Figura 78 - Mapa geomorfológico da AII do empreendimento. Fonte: Geofortes, 2019. ...... 216 

Figura 79 - Mapa Geomorfológico da Área de influência direta do Empreendimento. Fonte: 

Geofortes, 2018. .............................................................................................................................. 217 

Figura 80 – Forma de relevo da área do empreendimento, do ponto de sondagem SP1, com 

visada sudeste. Fonte: Geofortes, 2019. ..................................................................................... 218 

Figura 81 - Forma de relevo da área do empreendimento, do ponto de sondagem SP1, com 

visado noroeste. Fonte: Geofortes, 2019. .................................................................................... 218 

Figura 82 – Mapa de Vulnerabilidade da AII do empreendimento, Fonte: Geofortes, 2019. 221 

Figura 83 – Mapa de Vulnerabilidade de Inundação da AII. Fonte: Geofortes, 2019. ........... 224 

Figura 84 - Mapa das Bacias Hidrográficas do estado de Sergipe. Fonte: Geofortes, 2019.

 ........................................................................................................................................................... 230 

Figura 85 - Mapa da Hidrografia da AII. Fonte: Geofortes, 2019. ............................................ 231 

Figura 86 - Córrego intermitente dentro da área do empreendimento. Fonte: Geofortes, 

2019. ................................................................................................................................................. 232 

Figura 87 - Açude dentro da área do empreendimento com água. Fonte: Geofortes 2018. 233 

Figura 88 - Gretas de contração nos açudes secos. Fonte: Geofortes, 2019 ........................ 233 

Figura 89 - Fluxograma para aplicação do método GOD. ......................................................... 234 

Figura 90 – Tabela das classes de vulnerabilida de aquifero. Fonte: FOSTER et al., 2002.235 

Figura 91 – Mapa deVulnerabilidade de Aquifero pelo método GOD. Fonte: Geofortes, 2019.

 ........................................................................................................................................................... 235 

Figura 92– Mapa do nível estático do aquifero na AII do empreendiemento. Fonte: 

Geofortes, 2019. .............................................................................................................................. 237 

Figura 93 – Mapa de Rebaixamento do uso da água. Fonte: Geofortes, 2019. ..................... 238 

Figura 94 – Poços Coletados amostras para analise química, a esquerda fazenda Tamburi e 

a direita Fazendinha. Fonte: Geofortes, 2019. ............................................................................ 239 

Figura 95 - Mapa Hidrogeológico da AII da CTR de Lagarto. Fonte: Geofortes, 2019. ........ 240 

Figura 96 - Mapa Hidrogeológico da AID da CTR de Lagarto. Fonte: Geofortes, 2019 ........ 241 

Figura 97 - Mapa Pedológico da Área de Influência Indireta (AII). Fonte: SEMARH/SRH, 

2010. Elaboração: Geofortes, 2019. ............................................................................................. 242 

Figura 98 - Mapa Pedológico das ADA e da AID. Fonte: SEMARH/SRH, 2010. Elaboração: 

Geofortes, 2019. .............................................................................................................................. 243 

Figura 99 - Planossolo presente na área do empreendimento. Fonte: Geofortes, 2019. ..... 244 

Figura 100 - Solo litólico presente na área do empreendimento. Fonte: Geofortes, 2019.... 245 

Figura 101 - Mapa de distribuição das fitofisionomias do estado de Sergipe. ........................ 246 

Figura 102 - Valores percentuais das ameaças antrópicas a flora do Estado de Sergipe. .. 247 

Figura 103 - Proporção das áreas florestadas por territórios administrativos do estado de 

Sergipe.............................................................................................................................................. 248 

Figura 104 - Mapa de localização da área de estudo, Lagarto- SE. ........................................ 250 

Figura 105 - Delimitação das parcelas amostradas para o estudo fitossociológico, Lagarto-

SE. ..................................................................................................................................................... 251 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

12 

Figura 106 - Mensuração do Diâmetro a Altura do Peito(DAP), dos indivíduos arbóreos, 

Lagarto-SE. ...................................................................................................................................... 252 

Figura 107 - Marcação dos indivíduos arbóreos amostrados nas parcelas, Lagarto-SE. ..... 252 

Figura 108 - Classificação fitosionômica do município de Lagarto-SE, com ênfase na área de 

estudo. .............................................................................................................................................. 255 

Figura 109 - Perfis fisionômicos e ecológicos de Caatinga (Savana). ..................................... 259 

Figura 110 - Mapa atual de uso e ocupação do solo da área de estudo, Lagarto-SE........... 260 

Figura 111 - Distribuição dos indivíduos arbóreos nas parcelas amostradas na área do CTR- 

ECOLURB, Lagarto-SE. ................................................................................................................. 261 

Figura 112 - Perfil da vegetação da área do CTR, Ecolurb, Lagarto-SE................................. 262 

Figura 113 - Vista panorâmica da área, mostrado a formação a vegetação da área em 

estágio inicial de regeração, com predomínio de pastagem, Lagarto-SE. .............................. 262 

Figura 114 - Indivíduo árboreo isolado de Mimosa tenuiflora presente na área do CTR, 

Ecolurb, Lagarto-SE. ....................................................................................................................... 262 

Figura 115 - Indivíduo arbóreo isolado de Syagrus coronata presente na área do CTR, 

Ecolurb, Lagarto-SE. ....................................................................................................................... 263 

Figura 116 - Impactos antrópicos encontrados durante as visitas a área de estduo: a e b – 

notável presença de animais domésticos em toda área; c e d – indícios de queima e corte da 

vegetação para uso pessoal. ......................................................................................................... 264 

Figura 117 - Famílias com número de espécies amostradas, Lagarto-SE. ............................ 279 

Figura 118 - Famílias com número de indivíduos amostrados, Lagarto-SE. .......................... 280 

Figura 119 - Classes de diâmetros dos indivíduos amostrados (cm), Lagarto-SE. ............... 281 

Figura 120 - Classes de altura dos indivíduos amostrados (cm), Lagarto-SE. ....................... 282 

Figura 121 - Registro do corte de M. tenuiflora na área do CTR, Ecolurb, Lagarto-SE. ....... 285 

Figura 122. Registro fotográfico da flora do CTR-Ecolurb. Lagarto-SE................................... 295 

Figura 123 - a) Rede de neblina; b)  armadilha Tomahawk instaladas na área do 

empreendimento CTR Ecolurb – Lagarto-SE, Brasil. ................................................................. 300 

Figura 124 - Mapa da distribuição das armadilhas e pontos de observação da fauna na área 

do empreendimento CTR Ecolurb – Lagarto-Se, 2019. ............................................................. 301 

Figura 125 - Curva de suficiência amostral do inventário de avifauna (Fevereiro e Abril de 

2019), Lagarto-SE. .......................................................................................................................... 307 

Figura 126 - Ninho de lavadeira (Fluvicola nengeta), e joão de pau (Phacellodomus rufifrons) 

respectivamente, município de Lagarto- SE, Brasil. ................................................................... 308 

Figura 127 - Ninho de quero quero (Vanellus chilensis),  Lagarto-SE, Brasil. ........................ 309 

Figura 128 - Ninho de coruja buraqueira (Athene cunicularia), Lagarto -SE, Brasil. ............. 309 

Figura 129 - Riqueza de espécies em guildas tróficas da avifauna na área do 

empreendimento, Lagarto-SE, Brasil............................................................................................ 311 

Figura 130 - Frequência de ocorrência de avifauna  Lagarto-SE, Brasil. ................................ 313 

Figura 131 - Classificação das espécies pelo uso do habitat. .................................................. 314 

Figura 132 - Vestígios de Cerdocyon thous na área do CTR- Ecolurb. Lagarto-SE. ............. 319 

Figura 133 - Registro  de atrolemaneto in loco  de Cerdocyon thous. Lagarto-SE. ............... 320 

Figura 134 - Riqueza de espécies em guildas tróficas da mastofauna na área do 

empreendimento, Lagarto-SE, Brasil............................................................................................ 321 

Figura 135 - Riqueza de espécies da herpetofauna, Lagarto/SE. ............................................ 324 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

13 

Figura 136 – Gráfico das riquezas de espécies. Fonte: Geofortes, 2019. .............................. 326 

Figura 137 – Mapa das divisões territoriais do estado de Sergipe. .......................................... 337 

Figura 138 - Mapa da centralidade do território centro sul sergipano. Fonte: SEMARH, 2014.

 ........................................................................................................................................................... 338 

Figura 139 – Gráfico da evolução da densidade demográfica por unidade geográfica – 1991 

– 2016. Fonte: IBGE, 2015. ........................................................................................................... 341 

Figura 140 – Gráfico do crescimento demográfico do município de Lagarto/SE. .................. 343 

Figura 141 – Piramide etária do município de Lagarto/SE. Fonte: IBGE, 2010. .................... 346 

Figura 142 – Gráfico da população economicamente ativa por etinia. Fonte: Censo 

Demográfico do IBGE, 2010. ......................................................................................................... 348 

Figura 143 – Gráfico da variação de idade do município de Lagarto/SE. Fonte: Censo 

Demográfico do IBGE, 2010. ......................................................................................................... 349 

Figura 144 – Centro da sede municipal, com comercio dos setores secundários e terciários. 

Fonte: Geofortes, 2019. .................................................................................................................. 350 

Figura 145 – Gráfico da variação da participação do PIB por região. Fonte: IBGE, Produto 

Interno Bruto dos Municípios 2010-2014. .................................................................................... 355 

Figura 146 – Construção agrícola pontual, sustentado por agronegócio de alta rentabilidade. 

Fonte: Geofortes, 2019. .................................................................................................................. 356 

Figura 147 – Gráfico da partificpação do produção municipal por lavoura do município 

Lagarto/SE. Fonte: IBGE, PAM 2015. .......................................................................................... 360 

Figura 148 – Crediária de automóveis. Fonte: Geofortes, 2019. .............................................. 361 

Figura 149 - Empreendimentos presentes no município de Lagarto. Fonte: Geofortes, 2019

 ........................................................................................................................................................... 368 

Figura 150 - Descarte irregular de resíduos sólidos ................................................................... 398 

Figura 151 - Secretaria Municipal da Ordem Pública e da Defesa Da Cidadania, Lagarto-SE. 

Fonte: GeoFortes, 2019. ................................................................................................................ 402 

Figura 152 - Visão geral do Gerenciamento dos Riscos do Projeto. Fonte: PMI, 2017. ....... 419 

Figura 153 - Passo a passo do Gerenciamento de Riscos. Fonte: Bernart, 2018. ................ 420 

Figura 154 - Diagrama de Fluxo de Dados.  Fonte: PMI, 2017................................................. 421 

Figura 155 - Modelo esquemático da metodologia PFMEA. Fonte: Solvi, 2018 .................... 425 

Figura 156 - Fluxograma operacional de um aterro sanitário. Fonte: Solvi, 2018. ................. 427 

Figura 157 – Matriz de criticidade de riscos. Fonte: Solvi, 2018. ............................................. 441 

Figura 158 - Matriz de Detecção. Fonte: Solvi, 2018. ................................................................ 442 

Figura 159 – quadro de aplicação da metodologia de aplicação PFMEA. Fonte: Solvi, 2018.

 ........................................................................................................................................................... 443 

Figura 160 - quadro de aplicação da metodologia de aplicação PFMEA. Fonte: Solvi, 2018.

 ........................................................................................................................................................... 444 

 

 

Lista de Tabela 

Tabela 1 – Azimutes da poligonal da area ..................................................................................... 21 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

14 

Tabela 2 – Composição Química do Lixo Hospitalar ................................................................... 33 

Tabela 3 - valores de determinação da vazão de percolados na célula de aterramento de 

resíduos Classe IIA. .......................................................................................................................... 43 

Tabela 4 – Valores adiquiridos pelo método racional. ................................................................. 44 

Tabela 5 – valores adiquiridos pelo método suíço. ....................................................................... 45 

Tabela 6 – Percolados gerados pela taxa de ocupação da área do aterro. .............................. 46 

Tabela 7 – Resultados médios de geração de chorume bruto. .................................................. 51 

Tabela 8 – Parâmetros utilizados para a utilização da fertirrigação. .......................................... 55 

Tabela 9 - Sumário de faixas operacionais típicas para os quatro principais tipos de reatores 

anaeróbios (1). ................................................................................................................................... 58 

Tabela 10 - Taxas de alimentação Aplicáveis para Diversos Tipos de Águas Residuárias ...... 60 

Tabela 11 - Relação de FIM com a % da eficiência remoção DBO. .......................................... 67 

Tabela 12 - Produção de Lodo na ETE Lagarto após adensamento. .......................................... 73 

Tabela 13 – Condições de contorno. .............................................................................................. 86 

Tabela 14 – Resultados do cálculo de estabilidade. .................................................................... 87 

Tabela 15 - Pontos de aplicação do teste de permeabilidade e resultados encontrados. ...... 97 

Tabela 16 - Fase de Implantação.................................................................................................. 131 

Tabela 17 - Fase de Operação ...................................................................................................... 132 

Tabela 18 - Áreas de influências utilizadas para o diagnostico ambiental. ............................. 164 

Tabela 19 - Dados da Estação Meteorológica do INMET. ........................................................ 166 

Tabela 20 - Direção e Velocidade Média do vento no ano de 2018. ....................................... 171 

Tabela 21 - Nível Critério estabelecido pela Norma ABNT NBR 10.151/00 ............................ 177 

Tabela 22 - Coordenadas dos pontos onde foram realizadas as medições de ruído, sendo 

consideradas estes resultados como referência para de monitoramentos futuros após a 

implantação e operação do CTR. ................................................................................................... 178 

Tabela 23 - Pontos coletados em campo para descrição litológica. ........................................ 190 

Tabela 24 - Compartimentação da variação altimétrica da área de influencia indireta. ........ 209 

Tabela 25 - Compartimentação das classes altimétrica da AID do empreendimento. .......... 210 

Tabela 26 - Compartimentação das classes de declividades da AII. ....................................... 212 

Tabela 27 - Compartimentação das classes de declividade da AID. ....................................... 213 

Tabela 28 - Pesos por unidade para o mapa de vulnerabilidade. ............................................ 219 

Tabela 29 - Pesos de vulnerabilidade quanto a pedologia. ....................................................... 219 

Tabela 30 - Classes de inclinação para a vulnerabilidade de erosão. ..................................... 220 

Tabela 31 - Classes de uso do solo para a vulnerabilidade erosiva. ....................................... 221 

Tabela 32 – Variação da AII quanto ao grau de vulnerabilidade da erosão. .......................... 222 

Tabela 33 - pesos utilizados para os resursos hídricos ............................................................. 223 

Tabela 34 - Valores estabelecido para as formas de relevo. .................................................... 223 

Tabela 35 - Classes de uso do solo para a vulnerabilidade erosiva. ....................................... 223 

Tabela 36 - Valoração dos principais litotipos quanto a vulnerabilidade de carstificação. .... 226 

Tabela 37 - Proporção de ocupação dos graus de vulnerabilidade do aquifero. ................... 236 

Tabela 38 - Classificação das formações de Caatinga (savanas). .......................................... 258 

Tabela 39 - Espécies florestais e suas respectivas famílias botânicas encontradas na Área 

Diretamente Afetada pelo empreendimento, Lagarto, SE. ........................................................ 265 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

15 

Tabela 40 - Os índices fitossociológicos estimados para flora da área do CTR Ecolurb, 

Lagarto-SE. ...................................................................................................................................... 283 

Tabela 41 - Levantamento das espécies da Flora do município de Lagarto-Se. ................... 286 

Tabela 42 - Componente não arbóreo na área de influência do empreendimento, fevereiro a 

abril de 2019, Lagarto-Se. Fonte: Geofortes, 2019. ................................................................... 291 

Tabela 43 - Componente não arbóreo na área de influência do empreendimento, fevereiro a 

abril de 2019, Lagarto-Se. Fonte: Geofortes, 2019. ................................................................... 292 

Tabela 44 - Classificação do habitat preferencial das espécies de aves. ............................... 301 

Tabela 45 - Classificação das guildas tróficas das espécie de aves . ..................................... 302 

Tabela 46 - Classificação dos hábitos de vida das espécies de mastofauna e herpetofauna.

 ........................................................................................................................................................... 302 

Tabela 47 - Classificação das guildas tróficas das espécies da mastofauna e herpetofauna.

 ........................................................................................................................................................... 302 

Tabela 48 - Lista de registros de espécies de aves no município de Lagarto-SE, Brasil...... 305 

Tabela 49 - Lista de espécies da avifauna, fevereiro a abril de 2019,  Lagarto-SE, Brasil. .. 309 

Tabela 50 - Lista de inventário de mastofauna,fevereiro a abril de 2019, município de 

Lagarto, Sergipe, Brasil. ................................................................................................................. 320 

Tabela 51 - Herpetofauna município de Lagarto, Sergipe, fevereiro a abril de 2019. ........... 324 

Tabela 52 - Caracterização populacional do município de Lagarto/SE. .................................. 339 

Tabela 53 - Progressão do Crescimento da população do Município de Lagarto/SE. .......... 339 

Tabela 54 - Caracterização populacional do município de Lagarto/SE ................................... 340 

Tabela 55 - Caracterização da população urbana e rural do município de Lagarto/SE. ....... 341 

Tabela 56 - Amostra da Migração  no município de Lagarto/SE. ............................................. 346 

Tabela 57 - Caracterização das famílias por número de pessoas do município de 

Lagarto/SE. ...................................................................................................................................... 347 

Tabela 58 - População economicamente ativa por nível de instrução. ................................... 349 

Tabela 59 – Caracterização dos Postos de Trabalho por Grupos de Ocupação no município 

de Lagarto/SE. ................................................................................................................................. 351 

Tabela 60 - PIB Per Capita do Município de Lagarto/SE ........................................................... 353 

Tabela 61 - Panorama do Produto Interno Bruto do município de Lagarto/SE. ..................... 353 

Tabela 62 - Caracterização da agricultura do município de Lagarto/SE. ................................ 355 

Tabela 63 - Caracerização da Pecuária no município de Lagarto............................................ 356 

Tabela 64 - Número de cabeças por criação no município de Lagarto - SE – 2015. ............ 359 

Tabela 65 - Distribuição da oferta de bens e serviços no município de Lagarto/SE.............. 361 

Tabela 66 - Unidades empresariais. ............................................................................................. 368 

Tabela 67 - Lista empresarial das principais empreendimentos do município Lagarto/SE. . 369 

Tabela 68 - Classificação dos estabelecimentos escolares no município de Lagarto/SE. ... 371 

Tabela 69 - Nível de intruçã por etnia do município de Lagarto/SE. ........................................ 379 

Tabela 70 - Quantidade dos docentes por série. ........................................................................ 381 

Tabela 71 - Números de escolas por série. ................................................................................. 381 

Tabela 72 - Matrículas por série. ................................................................................................... 382 

Tabela 73 - Relação dos números de estabelecimentos de saúde no estado de Sergipe. .. 382 

Tabela 74 - Relação dos estabelecimento de saúde do município de Lagarto/SE. ............... 383 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

16 

Tabela 75 – Distribuição percentual das internações por grupo de causas e faixa etária. ... 388 

Tabela 76 - Total de internações hospitalares por complexidade. ........................................... 390 

Tabela 77 - Valor aprovado de atendimentos ambulatoriais por complexidade. .................... 391 

Tabela 78 - Caracterização quantitativa das formas de abastecimento de água do município 

de Lagarto/SE. ................................................................................................................................. 393 

Tabela 79 - Esgotamento sanitário dos domicílios do município de Lagarto/SE. .................. 393 

Tabela 80 - Quantitativo dos resíduos gerados pelo município de Lagarto/SE. ..................... 395 

Tabela 81 - Frações da composição dos RSU de municípios sergipanos. ............................. 396 

Tabela 82 - Quantativo da destinação final do lixo por domicílio do território centro sul 

sergipano. ......................................................................................................................................... 398 

Tabela 83 - Quantitativo do crescimento populacional do município de Lagarto/SE. ............ 399 

Tabela 84 – Relatório estatístico das ocorrências da guarda municipal de Lagarto/SE. ...... 402 

Tabela 85 - Unidades Básica de Saúde. ...................................................................................... 405 

Tabela 86 - Classificação de Impactos Ambientais .................................................................... 410 

Tabela 87 – Parâmetros e critérios utilizados nas matrizes de impactos. ............................... 411 

Tabela 88 - Classificação dos riscos. ........................................................................................... 422 

Tabela 89 - Classificação dos riscos e suas estratégias ............................................................ 423 

Tabela 90 - Itens a serem avaliados para efetivo gerenciamento de riscos............................ 432 

Tabela 91 - Lista de documentos necessários para avaliação definitiva. ................................ 436 

Tabela 92 - critérios utilizados para os índices de severidade. ................................................ 439 

Tabela 93 - critérios utilizados para os índices de Ocorrência ................................................. 439 

Tabela 94 – critérios utilizados para os índices de detecção. ................................................... 440 

Tabela 95 - Ações de melhoria metodologia PFMEA. ................................................................ 446 

Tabela 96 - Prazo para resolução dos riscos a partir de sua respectiva prioridade. .............. 448 

  

Lista de Anexos 

1 – PLANTA GERAL 

2 – ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS DE SOLO E ÁGUA 

3 – MATRIZES DE IMPACTOS AMBIENTAIS (AIA) 

4 – RIMA – RELATORIO DE IMPACTO AO MEIO AMBIENTE 

5 - ART – ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

6 – PLANOS E PROGRAMAS 

 

 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

17 

VOLUME 1 

1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Dados do empreendedor: 

Razão Social – ECOLURB - Engenharia Conservação e Limpeza Urbana Ltda 

CNPJ – 10.490.906/0001-95 

Endereço Administrativo - Rua dos Flamboyans, nº 181, Bairro Planalto – Catu / Bahia.  

CEP - 48110-000 

Telefone - (71) 3038-7650 

Email - Joao.fortuna@ecolurb.com.br 

Representante legal – Sr. Haroldo Souza Santana Junior 

Representante Técnico – João Fortuna 

Endereço do empreendimento - Sítio Maçaranduba, Zona Rural, Município de Lagarto, 

Sergipe. Situado no Km 8 da rodovia SE-170 sentido Lagarto - São Domingos, 

Povoado de Taperinha. 

Dados para correspondência  

João Fortuna 

Rua dos Flamboyans, nº 181, Bairro Planalto – Catu / Bahia.  

CEP - 48110-000 

Email - Joao.fortuna@ecolurb.com.br 

Dados do empreendimento 

Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos de Lagarto – CTR-

LAGARTO/SE. 

 
1.1. Equipe técnica responsável pelo eia/rima 

 
Razão Social - Geofortes Consultoria em Geologia e Meio Ambiente ltda 

CNPJ - 29.576.827/0001-20 

Endereço - Av. José Conrado de Araújo, N° 731, Bloco C2, Sala 13, Bairro Rosa Elze, 

São Cristóvão/SE. 

CEP – 49.100-000 

Tel: (79) 9 9162-3660 /(79) 9 9827-5854 

E-mail: geofortesconsultoria@gmail.com 

Representante Legal – Fabrício Passos Fortes 
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Representante Técnico – Sidinei Sembranel  

1.2. Equipe Técnica Executora 

 

1.2.1. Coordenador Geral da Equipe: 

Sidinei Sembranel  - Engenheiro Sanitarista e Ambiental - CREA/SC: 081871-5; 

vinculado a ART de serviços nº 6934746-5. Rua Dirceu Giordani, nº 1371, Condomínio 

Florença, casa nº 06, Bairro Jardim Tarumã, CEP 89820-000. Xanxerê/SC  (049) 

99806-9999; e-mail:sidneisembranel@hotmail.com 

 

1.2.2. Equipe Executora: 

Alexandre Geovany de Novaes Daltro Lisboa - Engenheiro Florestal/ Engenheiro 

de Segurança do Trabalho CREA/PE: 23807 vinculado a ART de serviços nº 

BA20190136524. Rua Sete nº12, Bairro Bonanza, CEP 68376-604 Altamira/PA.  

-mail: alexandre_glisboa@hotmail.com  

 

Bruno Alves Silva de Oliveira - Geólogo CREA/SE: 2716254869  vinculado a ART 

de serviços n° SE20190172106. Av. Murilo Dantas, nº 805, Bairro Farolândia, CEP 

49032-490, Aracaju/SE.  (79) 99827-5854. e-mail: geofortesconsultoria@gmail.com 

 

Fabrício Passos Fortes - Geólogo CREA/SE: 37842-9  vinculado a ART de serviços 

nº SE20190172103. Rua Jonas de Carvalho nº125, Bairro Olinda, CEP 38055-440, 

Uberaba/MG.  (34) 99181-3660 e (79)99162-3660. e-mail: 

geosig.fortes@gmail.com. 

 

Matheus Oliveira Alves – Técnico Agricola/Licenciado em Geografia. Me em 

Ciencias Ambientais CREA/MG: 144371 Vinculado a ART 14201900000005458852. 

Rua Antônio Rodrigues da Cunha Castro, 580, Boa Vista, CEP: 38072-300, 

Uberaba/MG, (34) 99908-8706 email: contato@cartodrone.com.br 

  

Kátia Monique Cavalcanti da Silva – Bacharel em Direito. Rua Jonas de Carvalho 

nº125, Bairro Olinda, CEP 38055-440, Uberaba/MG. -7600 e-mail: 

katiamoniquecs@hotmail.com 

mailto:alexandre_glisboa@hotmail.com
mailto:geosig.fortes@gmail.com
mailto:katiamoniquecs@hotmail.com
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Sofia Cerqueira Schettino – Biologa CRBIO 8º Região 105655/8D, Engenheira 

Sanitarista CREA/SE 271519911 vinculado a ART de serviços Nº 8-09757/19. Rua 5, 

nº82, Quadra 21, Lot Sarutaia, Br. Areia Branca, Zona de Expansão, CEP 49.007-355, 

Aracaju, SE – Brasil.  (79) 99115-4495. e-mail: schettinosc@gmail.com 

 

Rafaella Santana Santos – Ecóloga. Me. Em Ecologia da Conservação. Rua Lafaiete 

Coutinho, nº 57, Bairro Rosa Elze, CEP 49100-000, São Cristóvão/SE.  (79) 99969-

3165. e-mail: rafa.ufs27@gmail.com 

 

Rayanne Maria Santos Soares – Ecóloga. Rua Joaquim Batista Pacheco, nº 120, 

Bairro Aruana, CEP 4900-1320, Aracaju/SE.  (79) 999645813. e-mail: 

raymssoares@gmail.com 

 

1.3. Localização do empreendimento 

O empreendimento está localizado dentro do município de Lagarto/SE, na zona 

rural do mesmo, com distancia de 8 km da sede municipal e 12 km do município de 

São Domingos/SE, tem acesso pela Rodovia SE-170, as disposições gerais podem 

ser observado na Figura 1, visualmente pode ser notado na Figura 2. 

mailto:rafa.ufs27@gmail.com
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Figura 1 – Mapa de Localização do empreendimento. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

Figura 2 – Centro do município de Lagarto e local de instalação do Aterro, Lagarto-SE. Fonte: 

Geofortes, 2019 
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1.4. Limites da poligonal 

O terreno tem uma frente de 735,31 metros, consistindo de uma linha reta, 

localizada no Sul, confinando com a Rodovia Lagarto - Itabaiana, como se segue:  

M1 ao M2 = 735,31,00 m 

A lateral esquerda situada na porção Oeste Noroeste, mede 1.007,82 metros 

consistindo de uma reta, partindo do M2 até o M3, confinando com terras de Junior 

Sandiego, como se segue: 

M2 ao M3 = 1.007,82 m 

O fundo localizado está ao Noroeste, Norte, Leste e Sudoeste, formado por 14 

restas, confinando com terras do INCRA, como se segue: 

M3 ao M4 = 138,24 m 

M4 ao M5 = 119,94m 

M5 ao M6 = 186,09 m 

M6 ao M7 = 33,64 m 

M7 ao M8 =  52,56 m 

M8 ao M9 = 50,08 m 

M9 ao M10 = 106,41 m 

M10 ao M11 = 95,22 m 

M11 ao M12 = 57,66 m 

M12 ao M13 = 119,37 m 

M13 ao M14 = 179,71 m 

M14 ao M15 = 148,98 m 

M15 ao M16 = 56,88 m 

M16 ao M17 = 29,29 m 

A lateral direita situada ao Leste limita-se com Terras do INCRA e é intercalada 

por 2 retas, partindo do M17 até o M1, como se segue: 

M17 ao M18 = 22,53 m 

M18 ao M1 = 345,91 m 

Os ângulos internos, bem como os azimutes e demais coordenadas estão 

listadas na topografia e no Erro! Fonte de referência não encontrada..  

Tabela 1 – Azimutes da poligonal da area 

POLIGONAL DO TERRENO 
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MARCO DIREÇÃO DISTÂNCIA(M) 

M1-M2 SUDESTE  735,31 

M2-M3 NOROESTE 1007,82 

M3-M4 NORDESTE 138,24 

M4-M5 NORDESTE 119,94 

M5-M6 NORDESTE 186,09 

M6-M7 LESTE 33,64 

M7-M8 SUDESTE  52,56 

M8-M9 SUDESTE  50,08 

M9-M10 SUDESTE  106,41 
M10-
M11 SUL 95,22 
M11-
M12 SUL 57,66 
M12-
M13 SUL 119,37 
M13-
M14 SUDESTE  179,71 
M14-
M15 SUDESTE  148,98 
M15-
M16 NORDESTE 56,88 
M16-
M17 SUDESTE  29,29 
M17-
M18 SUDOESTE 22,53 

M18-M1 SUL  345,91 

  PERÍMETRO 3485,64 

 
Fonte: Ecolurb, 2017. 

 

1.5. Modelo do empreendimento apresentado 

O modelo em fase de projeto ca CRT de Lagarto foi planejado de formato 

modular, permitindo sua implantação por etapas e em “up grade”, isto é, pode ser 

ampliado em função do desenvolvimento tecnológico, da demanda ambiental, do 

tempo e da demanda crescente de resíduos. Para tanto, apenas uma pequena área 

do terreno será utilizada para atender a demanda atual do município. 

O sistema aqui proposto também foi formulado em observância ao art.2º da Lei 

12.651/1012 e a Resolução CONAMA nº 303/2002. No que se refere à cobertura 

vegetal, o sítio está situado no Bioma Caatinga, porém sua vegetação foi 

descaracterizada pelo uso de atividade da pecuária, fato que atualmente trata-se de 
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um “pasto sujo”, colonizado por braquiária, com pouquíssimas espécies vegetais 

nativas da região. 

Nesse contexto e em função das demandas vigentes, formulou-se um modelo a 

ser aplicado no gerenciamento dos resíduos de Lagarto. Para essa etapa inicial 

seriam coletadas 101 t/d de RSD (resíduos domésticos) e 1 t/d de resíduos dos 

serviços de saúde, totalizando 102 t/d.   

A finalidade da CTR-LAGARTO é tratar os resíduos e aterrá-los no menor 

espaço possível, utilizando os preceitos técnicos da engenharia, em consonância com 

as normas técnicas da ABNT, sem contaminar o solo, ar e recursos hídricos. 

A CTR – LAGARTO será constituída das seguintes unidades:  

 Unidade Administrativa. 

Responsável pela gestão administrativa, atuando principalmente na  

organização dos meios e recursos necessários ao bom desempenho das demais 

áreas de trabalho e ao bom comando do escritório, na gestão financeira com ações e 

procedimentos administrativos que compreendem o planejamento das atividades 

operacionais. 

 Unidade de Guarita e Balança. 

Objetiva o controle operacional de entrada e saída de pessoas, equipamentos,  

recebimento e controle de pesagem dos resíduos recebidos na central de triagem. 

 Unidade de Manutenções. 

Essa unidade será destinada a manutenção preventiva e ou corretiva dos 

equipamentos, veículos e ou caminhões utilizados no empreendimento. Está prevista 

para essa unidade a contrução da caixa separadora de água e óleo (Caixa SAO).  

 Central de Triagem 

Responsável pelo recebimento, separação de materiais recicláveis como 

plásticos, metais, papeis e papelão, separação e destinação final dos resíduos não 

recicláveis e orgânicos para Unidade de Aterro Doméstico-RSD.  
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Recebimento, separação, tratamento dos resíduos do serviço de saúde pelo 

processo de autoclavagem e disposição final para Unidade de Aterro Doméstico-RSD.  

Na central de triagem de resíduos sólidos, serão instalados equipamentos como 

esteira de separação automática de materiais e prensa hidráulica, além de instalações 

sanitárias como banheiros, chuveiros e armários para os funcionários. Obedecerá às 

seguintes medidas de segurança e proteção ambiental: impermeabilização do piso, 

cobertura e ventilação, drenagem  e tratamento do efluente sanitário e de lavagem em 

sistema de fossa séptica, filtro e sumidouro, bacia de contenção, isolamento e 

sinalização de segurança. 

 Unidade de Autoclavagem. 

Nessa unidade ocorrerá o processo de autoclavagem mantendo o material 

contaminado em contato com um vapor de água sob pressão, em temperatura 

elevada, garantindo-se condições de alta temperatura (entre 105 e 150°C) por um 

período de tempo suficiente para matar todos os micro-organismos. 

O equipamento autoclave  terá um formato cilindro metálico resistente, vertical, 

onde geralmente fica a resistência que aquecerá a água. Possui tampa que apresenta 

parafusos de orelhas e permite fechá-la hermeticamente. Em cima da tampa estão a 

válvulas de segurança e de ar. Apresenta também uma chave de comando para 

controlar temperatura e um registro indicador de temperatura e pressão. 

 Unidade de Aterro Doméstico-RSD. 

Do tipo única, calculada para destinação final maxíma de 1.191,750,00 toneladas de 

resíduos, uma vida útil de 32 anos, com 07 niveis de 5 metros de altura, iniciando na 

cota 167m e sendo finalizada na cota 202m. Obedecerá às seguintes medidas de 

segurança e proteção ambiental: impermeabilização da base de fundo com manta 

PEAD 2mm + BIDIM 300 g/m2, drenagem de fundo para líquidos percolados, camada 

inferior de solo compactado, drenagem de gases, cobertura final na cota 202m com 

impermeabilização utilizando solo argiloso acima da camada drenante final, manta de 
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PVC com 1mm de espessura conjugada com um geotêxtil não tecido de 150 gr/m, 

solo vegetal drenante com o  plantio de gramíneas. 

 Unidade de Tratamento de Gases 

A Unidade de Tratamento de Gases, consistirá em, rede de coleta de gases contendo 

24 drenos verticais secundários de tubulação PEAD diâmetro 150 mm, interligados ao 

emissário de 200 mm no barrilete. O fluxo dos gases passará pelo emissário sendo 

direcionado para a estação de tratamento de gases, através de um exaustor tipo 

Blower ZM61/Modelo 610.  

 Unidade de Tratamento de Chorume. 

Composta de: 01unidade de sedimentação, 01 unidade de remoção de amônia, 01 

bacia anaeróbia, 01 bacia aeróbia, 01 fase sólida de tratamento envolvendo unidades 

de adensamento dos biossólidos (lodos) gerados e desidratação dos lodos gerados. 

2. INTRODUÇÃO 

O município de Lagarto/SE vem operando seu atual sistema de “lixão”, desde 

meados da década de 60, sendo que este aproxima-se do limite de sua capacidade, 

não há viabilidade para um novo processo de ampliação da capacidade de disposição,  

já que opera no sistema antigo ou de “lixão”, e encontra-se muito próximo da área 

urbana do município entorno de 3 à 4 kilometros, considerando ainda o fato de 

atualmente não haver nenhum controle ambiental de volumes recebidos e ou 

tipologias destinadas no local (NBR ABNT 10.004/2004),  da inexistência de 

tratamentos de percolados como chorume que pelo motivo de ter sua carga orgânica 

e bacteriológica elevada impactam e poluem significativamente os escossistemas 

naturais, o de risco de combustão na geração natural dos gases oriundo da 

decomposição da parcela orgânica do lixo o que atualmente já ocorre e gera gases 

tóxicos poluentes. A combustão a parte orgânica do lixo esta sendo atrativa a animais 

vetores de doenças como roedores ou ratos, aves como urubus, insetos entre outros 

que visitam o local frequentemente.  
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A qualidade de vida humana esta sendo afetada negativamente, já que o local é 

frequentado e serve como moradia de famílias de catadores de resíduos, compostas 

de ambos os sexos e de idades variadas de adultos a crianças, que fazem dessa 

atividade o seu meio principal de sobrevivência, não havendo nenhuma dignidade de 

trabalho e condição humana primária. 

O licenciamento ambiental de um novo sistema de aterro sanitário insere-se 

neste contexto, assumindo um papel destacado no que diz respeito à gestão dos 

resíduos domiciliares do município. 

A seguir passa-se a apresentar, de forma sistemática, o empreendedor a 

empresa elaboradora do EIA/RIMA e a relação das etapas e atividades para avaliar 

eventuais impactos ambientais que poderão ocorrer nas fases de instalação, operação 

e pós-encerramento da instalação de do Aterro Sanitário proposto para Disposição 

Final de Resíduos Sólidos Domiciliares do município. 

2.1. Objetivo do estudo 

 

O presente estudo refere-se a confecção do EIA/RIMA (Estudo de Impacto 

Ambiental / Relatório de Impacto Ambiental), com o objetivo final da obtenção do 

Licenciamento previo da Central de Tratamento de Resíduos –CTR Lagarto, estando 

em conformidade com o Termo de Referência – TREEA – 24788/2018-0077 referente 

ao processo 2013 – 005822FTEC/LP – 0161. 

 

2.2. Justificativa do empreendimento  
 

O gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares envolve a integração de várias 

etapas que, mesmo admitindo um nível de excelência nos processos de redução, 

reutilização e reciclagem, serão necessariamente finalizadas com o tratamento e a 

disposição final. A diretriz preconizada idealmente para resíduo zero (zero waste), 

frente às tecnologias atualmente disponíveis, ainda está longe de ser viável. Frente a 

isto, tem-se que a disposição final dos resíduos sólidos tem posição garantida e 

destacada nas estratégias de gerenciamento de resíduos sólidos, e em especial para 

os resíduos domiciliares. 
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Atualmente, a única técnica de disposição final de resíduos sólidos domiciliares, 

considerada adequada pelos órgãos ambientais é o aterro sanitário, exceção para os 

pequenos municípios, nos quais ainda se permitem a disposição em valas. No 

entanto, vale lembrar que, a implantação de aterros sanitários não deve ser tomada 

como uma solução definitiva em si mesma, o que significa que as outras etapas do 

sistema de gerenciamento de resíduos como, por exemplo, programas para redução 

de resíduos na fonte geradora tais como: a coleta seletiva; a prática do reuso; o 

consumo consciente e a reciclagem devem ser cada vez mais incentivados e 

avaliados, tendo em vista a importância para a redução das quantidades de resíduos, 

ainda hoje, destinadas a aterros sanitários. 

A justificativa do empreendimento deve constar, obrigatoriamente, do conteúdo 

dos estudos destinados ao licenciamento ambiental, de forma a atender ao que 

estabelece a Resolução nº 001/86 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, a qual dispõe sobre a exigência de elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental e respectivo Relatório - EIA/RIMA para as atividades modificadoras ou 

potencialmente modificadoras do meio ambiente. 

Assim, atendendo a esse quesito apresentam-se, neste capítulo, as considerações 

que justificam a implantação do Aterro Sanitário para disposição final de resíduos 

sólidos domiciliares do município de Lagarto/SE. 

Essa abordagem é aplicada aos aspectos principais preconizados no Plano de 

Trabalho e no Termo de Referência: 

- a atual situação do gerenciamento dos resíduos sólidos no município de Lagarto; 

- a necessidade de instalação de um empreendimento para disposição final de 

resíduos, face à proximidade do esgotamento da “vida útil” do atual “lixão” do 

município; 

- a escolha da alternativa tecnológica, em função da avaliação do desempenho 

técnico, ambiental e econômico; e 

- a seleção da alternativa locacional, levando em conta os múltiplos critérios 

envolvidos na questão (melhor detalhado no Item 4). 

Para melhor entendimento da problemática em questão, os aspectos relacionados 

estão devidamente detalhados, a seguir. 
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3. DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO  

Os resíduos sólidos a serem dispostos na CTR são em sua maioria, de origem 

doméstica, gerados em domicílios de diferentes padrões sócio-econômicos e 

culturais, também receberá à parcela dos resíduos dos serviços de saúde gerados em 

farmácias, hospitais, clinicas entre outras, sendo que a tipologia dos resíduos esta 

atrelada a fatores “da atividade exercida pelo gerador” que influenciam as 

características quali-quantitativas dos resíduos. Cabe mencionar que uma parcela 

destes resíduos pode ser considerada perigosa ou classe I, conforme a norma ABNT 

NBR 10.004/2004 e que, portanto, devem ser coletados e destinados segundo as 

diretrizes da lei 12.305/2010,que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, além 

das diretrizes estaduais e municipais do estado de Sergipe. 

Os resíduos de origem comercial, da construção civil e especiais, tais como 

restos de móveis, colchões, pneus, dentre outros, da atividade de varrição e de coletas 

especiais a exemplo das feiras livres e mercado municipal podem ser recebidos aterro 

sanitário, desde que atendam as exigências municipais quanto à forma de 

acondicionamento e a quantidade máxima aceitável. 

O principal foco de de geração de resíduos no município de Lagarto é a 

própria sede municipal, que tem uma distancia total de 10,4 km, do centro 

geométrico da principal malha urbana até a entrada da CTR como visto na Figura 

3. 
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Figura 3 - Mapa do trajeto do principal foco de geração de resíduos do município de Lagarto/SE. 
Fonte: Geofortes, 2019. 

Diariamente a CTR receberá em média 102 toneladas de resíduos sólidos 

urbanos ou RSU do município de Lagarto/SE sendo distribuídos em 101 toneladas de 

resíduos sólidos urbanos das classes II a e II b conforme norma ABNT 10004/04. 

Trata-se de empresa que não gera resíduos sólidos, e sim especializada no 

recebimento, separação, triagem, acondicionamento temporário, tratamento e 

destinação final a aterro sanitário. 

Sabendo-se que a caracterização física dos resíduos é a primeira e mais 

importante etapa para qualquer trabalho referente ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, a seguir, os resultados da última caracterização física realizada com os 

resíduos sólidos domiciliares do município de Lagarto/SE e região. 

 Os resíduos produzidos no município de Lagarto/SE e região apresenta a 

característica geral das demais cidades do interior do estado de Sergipe. Em Lagarto, 

são gerados diariamente cerca de 102 toneladas de resíduos urbanos, sendo 75,% 

resíduos domiciliares, 24% lixo público e 1% lixo hospitalar (Figura 4). 
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Figura 4 – Caracterização da geração dos resíduos. Fonte: Ecolurb, 2019. 

 

Esse gráfico mostra que o lixo doméstico representa a maior fração dos resíduos 

gerados. 

 Composição gravimétrica 

Foram coletadas duas amostras de resíduos da cidade, misturadas e 

segregadas, resultando na composição gravimétrica composta exposta na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Gráfico da composição gravimétrica. Fonte: ECOLURB, 2019. 
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No que se refere à composição do lixo doméstico, observa-se que 62% (a maior 

fração) é de matéria orgânica, seguida parcela dos materiais diversos (espumas, 

isopores borrachas, resíduos de higiene e limpeza pessoal entre outros), de papel e 

papelão com 12%; plásticos com 10%, por fim de vidros, têxteis e metais,  

evidenciando a forte influência do comércio na composição.  Estes números indicam 

que a atividade comercial na região, em particular no centro, pode ser comparada aos 

centros de médio porte de comércio no Brasil. Não obstante, vale ressaltar que o teor 

de matéria orgânica se apresenta acima da média nacional, que é de 50%. Quanto 

aos resíduos industriais, ainda não há como fazer a caracterização pode se tratar  

Os resíduos sólidos gerenciados pela Central de Tratamento de Resíduos-CTR 

serão tratados em função de sua origem e características químicas, físicas e 

biológicas e do perfil e capacidade das unidades que compõem a CTR:  

 Resíduos de Classe II – A 

Não Inertes: Os componentes destes resíduos, como matérias orgânicas, 

papéis, vidros e metais podem ser dispostos em aterros sanitários ou reciclados, com 

a avaliação do potencial de reciclagem de cada item. Exemplo de resíduos: materiais 

orgânicos da indústria alimentícia, lamas de sistemas de tratamento de águas, limalha 

de ferro, poliuretano, fibras de vidro, resíduos provenientes de limpeza de caldeiras e 

lodos provenientes de filtros, EPI’s (uniformes e botas de borracha, pó de polimento, 

varreduras, polietileno e embalagens, prensas, vidros (para-brisa), gessos, discos de 

corte, rebolos, lixas e EPI’s não contaminados. 

 Resíduos de Classe II – B 

Inertes, podem ser dispostos em aterros sanitários ou reciclados, pois não 

sofrem qualquer tipo de alteração em sua composição com o passar do tempo. 

Exemplo de resíduos: entulhos, sucata de ferro e aço. 

 Resíduos dos serviços de saúde   

Aqueles gerados nos estabelecimentos de saúde, que após passarem por 

processo de  autoclavagem serão aterrado na célula de aterro sanitário 
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Os resíduos de serviço de saúde conforme RDC 222/2018 da ANVISA, são 

classificados como resíduos perigosos: ou seja, aquele que, em razão de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 

patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, sendo assim 

apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental ou à saúde 

do trabalhador, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica; 

 Resíduos de serviços de saúde do Grupo A: resíduos com a possível presença 

de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de 

infecção; 

 Resíduos de serviços de saúde do Grupo B: resíduos contendo produtos 

químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, 

dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade e toxicidade; 

 Resíduos de serviços de saúde do Grupo D: resíduos que não apresentam 

risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo 

ser equiparados aos resíduos domiciliares; 

 Resíduos de serviços de saúde do Grupo E: resíduos perfurocortantes ou 

escarificastes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de 

vidro, brocas, limas endodônticas, fios ortodônticos cortados, próteses bucais 

metálicas inutilizadas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos 

capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos os utensílios de 

vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de 

Petri). 

A composição química dos resíduos hospitalares foi obtida através dos estudos 

de GIL,T.N.L (2007), apresentando os seguintes resultados (Tabela 2): 

Teor de umidade: 18,33%; 

Teor de resíduo seco: 81,67%; 

Teor de sólidos voláteis: 90,07%; 

Teor de cinza: 8,03%. 
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Tabela 2 – Composição Química do Lixo Hospitalar 

Elemento (%) 
Determinação 

Média Final 
1 2 3 

Carbono 38,3 36,5 32,4 35,73 

Hidrogenio 4,2 3,8 3,6 3,87 

Nitrogenio 0,55 0,47 0,52 0,51 

Oxigênio 35,4 42,1 34,7 37,4 

Enxofre 0 0 0 0 

Cloro 0,3 0,25 0,4 0,32 

Poder 
Calorífico(Kcal/Kg) 

4120 3860 3990 3990 

Fonte: GIL,T.N.L, 2007 
 

O aterro sanitário proposto deverá ser implantado em uma área de 302.211,50  

m2, localizada distante 8 km pela rodovia – SE-170 (rodovia Lagarto a Itabaiana), da 

sede do município de Lagarto/SE, situando-se a noroeste da malha urbana, próxima 

à divisa com do municípios São Domingos/SE, sendo que já foi adquirida pelo 

empreendedor conforme escritura pública. 

O projeto do novo aterro sanitário a ser implantado atende os requisitos básicos 

de desempenho, ou seja, uma “vida útil” mínima de 32 anos, devendo receber nesse 

período 1.191,750,00 toneladas de resíduos sólidos domiciliares e comerciais 

classificados com sendo Classe IIa e IIb-Resíduos / RCD. –101 t/d e Resíduos de 

Serviço de Saúde / RSS .- 1 t/d, que ocuparão um volume estimado em 1.332,409 m3, 

que somados aos 15% do material de cobertura (diária e final), a capacidade nominal 

do novo aterro deverá se aproximar de 1.370.512 m3. 

Foi projetado para única e exclusivamente para  a destinação final de resíduos 

sólidos urbanos (domiciliares, comerciais e hospitalares após autoclavagem),  não 

estando prevista e ou autorizada a disposição final dos resíduos resíduos industriais 

classificados como sendo da classe I conforme a NBR 10004/2004. 

O aterro sanitário será formado por 07 células sobrepostas para resíduos 

domésticos, de saúde após autoclavagem e resíduos orgânicos não perigosos. Essas 

células serão construídas em conformidade com as normas da ABNT.  O volume util 

do aterro será de 1.370.512 m3, com vida útil estimada na capacidade de projeto de 

32 anos conforme memorial de calculo a seguir. 
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 Dimensionamento Vala Aterro 

O dimensionamento da vida útil da célula de aterro sanitário foi foco dos estudos 

preliminares para definição do layout e da melhor alternativa, onde todos os volumes 

de vazios disponíveis foram quantificados e analisados segundo os critérios de 

segurança ambiental e em cumprimento às normas da ABNT, resultando em uma 

única alternativa: 

Vida útil por ciclo único  

A célula seria usada uma única vez, ocupando todo o volume disponível. 

Vida útil por ciclo único (Vu) 

VT - Volume total = 1.370.512 m3; 

TxL - Taxa de produção de lixo  = 102 t/dia; 

Peso específico do lixo aterrado = 1,11t/m3; 

Dias de produção de lixo = 30 (médio); 

Dias de trabalho por ano = 365; 

Ph - Perda por hidrólise =13%; 

Pd - Perda por decomposição =13%;  

 

                                    Vu = VT-(Ph+Pd)/365/TxL 

 

Logo: Vu=1.370.512 -(175.320 + 175,320)/365/102=32 anos 

O perfil do maciço terá 7 patamares com largura média de 115 m e altura de 35 

m, até o topo na cota 202,00m. O primeiro patamar iniciará na linha natural do solo, 

sem corte no terreno. A inclinação total do maciço será 45º em relação ao seu eixo. 
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O aterro doméstico será iniciado na cota 167,00m até a cota 202,00m, o que 

confere grande estabilidade aos taludes e bermas. O coroamento do talude será de 

5,0 m, servindo de acesso ao interior da célula.   

 

3.1. Projeto do sistema de tratamento des chorumes 

 Os líquidos a serem gerados na CTR que formam o chorume têm as suas fontes 

e estimativas de volume descritas a seguir. 

 

a) Água pluvial do aterro doméstico: Resultante da chuva que precipita sobre 

a área com maior intensidade nos meses de junho e dezembro, com 

precipitação máxima de 133,4 mm e 130 mm sucessivamente, tendo uma 

precipitação total anual de 632,8 mm/ano. Em função dos processos de 

infiltração e percolação, no mês de junho é esperada a maior contribuição de 

águas das chuvas no total de chorume equivalente a 4,366 Litros/seg.  

 

b) Chorume do aterro sanitário: O chorume gerado, mais a água de chuva que 

percola na massa de resíduos serão tratados na Estação de Tratamento de 

Efluentes-ETE, composta de: 01unidade de sedimentação, 01 unidade de 

remoção de amônia, 01 bacia anaeróbia, 01 bacia aeróbia, 01 fase sólida de 

tratamento envolvendo unidades de adensamento dos biossólidos (lodos) 

gerados e desidratação dos lodos gerados. 

 

c) Efluentes sanitários: que tem sua origem nos banheiros das áreas 

administratativas e da limpeza e higeinização do piso da central de 

triagem.Serão tratados por sistema de fossa séptica, filtro anaerobio e 

sumidouro. 

 

3.2. Água pluvial do aterro doméstico (Macro e micro drenagem) 

Para o controle ambiental na minimização da geração de chorume na mistura da 

água pluvial do aterro doméstico na resultante da chuva fase de operação,  e visando 

evitar erosões na fase de instalação do aterro, imediatamente após a execução das 

obras de terraplanagem deverão ser executadas as obras de drenagem superficial 
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projetas e apresentadas no memorial descritivo e de calculo esta apresentado a 

seguir: 

 

3.3. Dimensionamento do sistema de águas pluviais 

O sistema de drenagem de águas pluviais tem como objetivo a coleta e o 

esgotamento das águas de chuva, de forma a evitar a ocorrência de erosões nos 

taludes e no sistema viário, bem como o aumento da quantidade de percolados por 

infiltrações superficiais. 

 O sistema de drenagem deverá ser composto por canais construídos em argila 

compactada ou em canaletas de concreto. Estes terão a função de captar as vazões 

das bacias criadas com a conformação topográfica final do empreendimento e 

encaminhá-las às escadas de dissipação e bocas de lobo.  

 Nos trechos principais serão utilizadas canaletas de concreto tipo meia-cana, 

com seção igual a 0,30m. 

 As 8 escadas de dissipação e as bocas de lobo serão ligadas aos poços de 

visitas, os quais deverão escoar com fluidez as águas pluviais que adentrarem na área 

de serviço e lançá-las nas áreas verdes ou zonas de amortecimento pluvial.  

 O topo do maciço da célula será construído com uma conformação que 

possibilita a divisão por igual das áreas de contribuição, de forma que as escadas de 

dissipação não apresentem grandes seções. 

 No dimensionamento do sistema de drenagem de águas pluviais foram 

considerados os critérios de macro e microdrenagem, assim, foi realizado um estudo 

da bacia de contribuição que compõem o sítio e dimensionada a sua vazão.  

Para a microdrenagem, foi dimensionada a rede de canais e tubulações que 

captam as águas pluviais no maciço e no sistema viário.  

 

3.4. Microdrenagem 
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O sistema de drenagem de águas pluviais tem por objetivo desviar as águas de 

chuvas da frente de serviço, a proteção dos taludes, a proteção da cobertura final e 

do sistema viário. No dimensionamento da rede de drenagem utilizou-se o Método 

Racional, expresso pela fórmula: 

 

Q = c . ic . A 

 

Onde: 

C = coeficiente de escoamento superficial médio 

ic = intensidade de chuva crítica (l/s.ha) 

A = área de contribuição (ha) 

 

A intensidade de chuva crítica, em mm/min, foi calculada através da equação a 

seguir, que representa a curva intensidade / duração para a região de Lagarto, 

considerando-se o tempo de concentração igual à duração da chuva: 

 

ic = 798,18 x  T0,11598 /    0106,07039,05 Tt x  

 

Onde: 

T = período de retorno (anos) 

t = duração da chuva crítica (min) 

ic = intensidade da chuva crítica (mm/h) 

Para a obtenção do ic, ficou estabelecido que o t (tempo de duração da chuva) 

seria igual ao tc (tempo de concentração da bacia).  Assim, temos: 

 

tc = ta + ts 

 

Onde: 

ta = 10 minutos (tempo gasto por uma gota de água que cai em um ponto extremo da 

bacia, até chegar ao talvegue); 

  04,0

m

s
I x 100 x p x 0,2-05,1

L x 16
t   
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Onde: 

L = distância entre o ponto mais distante da área contribuinte (Km) 

p = porcentagem da área permeável da bacia 

lm = declividade média do terreno ao longo do trecho L (m/m) 

ts = tempo de escoamento superficial (min) 

Considerando a área do empreendimento, o período de retorno foi estabelecido 

em 10 anos. 

O dimensionamento dos canais foi baseado na Equação de Chezy, com 

coeficiente de Manning: 

 

 Q =
A

n
 x R  x Ih 0

2 3/

 

 

Onde: 

n = coeficiente de rugosidade de Manning  

A = área da seção transversal molhada do canal  

Rh = raio hidráulico (m) 

I = declividade do talvegue 

Q = vazão de projeto na seção (m3/s) 

A forma da seção transversal escolhida para os canais foi a triangular simétrica, 

com inclinação lateral, seguindo a relação (V:H) = (1:3). 

Estes canais deverão ser confeccionados em argila compactada e com canaleta 

de concreto, quando a velocidade de escoamento das águas pluviais, calculada para 

a chuva crítica, não exceder 0,8 m/s. Quando esta velocidade estiver entre 0,8 a 1,7 

m/s, os canais deverão construídos em argila compactada, porém, com revestimento 

de cascalho. 

Os coeficientes de rugosidade adotados para os canais de argila compactada e 

concreto foram de 0,025 e 0,030, respectivamente. 
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Os diversos parâmetros considerados para os canais, assim como os valores de 

profundidade, largura, altura da lâmina líquida e velocidade resultante para cada 

canal, serão apresentados em tabelas de drenagem superficial no projeto executivo. 

Os canais serão direcionados, para as escadas de dissipação construídas em 

gabiões, ou às bocas de lobo, de acordo com cada situação, objeto do projeto 

executivo. 

As caixas de passagem deverão ter dimensões de 1,00 x 0,50 m, podendo ser 

executadas em blocos de concreto.  

As “escadas em gabião” serão construídas com elementos denominados 

“Gabião Caixa” tipo “Maccaferri”, ou similar, que são estruturas em forma de prismas 

retangulares, constituídas por uma rede em malha hexagonal, fabricados com fios de 

aço galvanizado. O preenchimento será feito com pedras, cujas dimensões devem ser 

superiores às malhas da rede. 

 Os poços de visita terão dimensões de 1,00m (diâmetro) x 1,00m 

(profundidade) e deverão possuir tampão de ferro fundido de 660 mm. 

 No dimensionamento das tubulações de águas pluviais foi utilizado o seguinte 

critério: Para os trechos onde a declividade for superior a 10%, o que implica em 

velocidades elevadas e, consequentemente, um regime de escoamento para o qual 

as fórmulas para condutos livres não se aplicam, foi  

assumido que estes trechos funcionarão como rampas, com velocidade igual a 3 m/s. 

Assim, aplicando a seguinte fórmula, obteve-se o diâmetro das tubulações: 

 

Q =  v x A 

 

Onde: 

Q = razão (m3/s) 

v = velocidade (m/s) 

A = área da seção (m2) 
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Os trechos onde a declividade foi inferior a 10%, utilizou-se a fórmula de 

Ganguillet-Kutter. Foi adotado o escoamento à seção plena. 

 

3.5. Macrodrenagem 

 Para a definição dos coeficientes de escoamento superficial estabeleceu-se, de 

acordo com as características da bacia, que as áreas do maciço teriam C = 0,8 e nas 

áreas restantes C = 0,30. Fazendo a média ponderada destes valores, obteve-se o 

valor médio correspondente para cada sub-bacia.  Estes valores foram utilizados para 

o cálculo da vazão para um período de retorno de 10 anos. 

Como as áreas da bacia do maciço é inferior a 1 Km2, foi adotado o “Método 

Racional” que é o mais indicado para estes casos. 

 

 

3.6. Dimensionamento dos bueiros 

O dimensionamento dos bueiros segue o mesmo critério utilizado no 

dimensionamento das tubulações da microdrenagem, ou seja, para os bueiros onde a 

declividade for superior a 10%, o que implica em velocidades elevadas e, 

consequentemente, em um regime de escoamento para o qual as fórmulas para 

condutos livres não se aplicam, foi assumido que estes bueiros funcionarão como 

rampas, com velocidade igual a 3 m/s. Assim, obteve-se seus diâmetros através da 

mesma fórmula: 

 

Q = v x A 

 

Onde: 

Q = vazão (m3/s) 

v = velocidade (m/s) 

A = área de seção (m2) 

 Nos bueiros onde a declividade foi inferior a 10%, utilizou-se a fórmula de 

Ganguillet-Kutter. Foi adotado o escoamento à seção plena. As especificações dos 

elementos de projeto e tabelas de dimensionamento da macrodrenagem são objetos 

do projeto executivo. 
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3.7. Definição das canaletas 

 As canaletas de berma do maciço de resíduos deverão ser implantadas com as 

características; 

 Previamente à implantação, a área deverá ser regularizada com solo argiloso 

compactado, a fim de corrigir eventuais depressões advindas de recalques. A seguir, 

deverá ser feita a escavação da vala para a sua implantação, devendo todo o material 

oriundo dessa operação ser espalhado, evitando a formação de leiras que possam 

impedir o afluxo de água para a canaleta. 

 

3.8. Definição das caixas de passagem 

Sempre que houver mudança de direção ou confluência de canaletas de 

drenagem, deverão ser instaladas caixas de passagem com as características 

indicadas nas peças gráficas.  

As caixas de passagem terão suas lajes de fundo construídas em concreto e as 

paredes em alvenaria estrutural de blocos de concreto. 

 

3.9. Definição dos tubos de travessia 

As travessias serão executadas com tubulações de concreto, instaladas onde for 

previsto o tráfego de caminhões.  

Para sua implantação deverão ser executadas valas de dimensões apropriadas 

às tubulações previstas em projeto. Após a escavação, cada vala deverá ser 

preparada de forma a garantir um fundo uniforme e com a declividade especificada 

em projeto.  Concluída a regularização do fundo, será executado o berço da tubulação 

com areia grossa. A seguir, serão lançados os tubos de concreto armado tal como 

especificado em projeto. 

 

3.10. Método de tratamento do chorume 

 Dimensionamento da vazão de chorume 
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 A estimativa do percolado no aterro de Lagarto foi baseada na utilização dos 

três principais métodos empíricos para dimensionamento de aterros sanitários: o 

Método do Balanço Hídrico, o Método Racional, e o Método Suíço.  

 

 Método do Balanço Hídrico  

– A utilização desse método requer o conhecimento prévio de alguns parâmetros 

básicos, a saber: 

- Precipitação (P): em valores médios mensais 

- Evapotranspiração potencial (EP): em valores médios mensais 

- Evapotranspiração Real (ER): em valores médios mensais 

- P, EP e ER séries históricas 1986 a 2019 da Estação: ITABAIANINHA - SE  (OMM: 

83195) - INMET 

- Escoamento superficial (ES): os valores médios mensais são obtidos através da 

fórmula: ES = C’. P 

Onde: 

C’ = .C 

Sendo,  

C = 0,40 (considerando a cobertura diária com terra, e declividade do topo das 

células variando entre 1 a 2%). 

 = 0,33 (para a estação seca) e 0,43 (para a estação úmida). 

Desta forma teremos; 

C’ = 0,132 para a estação seca. 

C’ = 0,172 para a estação úmida. 

- Infiltração (I)  

Os valores médios são calculados da seguinte forma:  

                                                       I= P - ES 

- Diferença entre as quantidades de água infiltrada e evapotranspirada (D)  

Calculada pela fórmula:            

- Perda potencial de água acumulada 

Equivalente à somatória mensal dos valores de I – EP, ou seja, como mostra a 

equação: 

 NEG (I – EP) 
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- Armazenamento de líquidos no lixo (AS) 

Equivalente ao valor inicial da água disponível na capacidade de campo para a 

camada de cobertura (Asc). Foi obtido pela multiplicação do valor da água disponível 

por metro de lixo pelo valor da espessura da cobertura. 

- Troca de armazenamento de água no lixo (ΔAS)  

Equivalente à diferença entre a quantidade de água armazenada em um mês a 

armazenada no mês anterior. 

ΔAS = Asc – Asc–1 

- Evapotranspiração real (ER) 

Representa a quantidade real de perda de água durante dado mês. 

- Percolação (PER) 

Pode ser calculada pela seguinte expressão:  

PER = P – ES – ΔAS – ER 

- Vazão mensal (Qm) 

 É dada pela relação: 

Qm = PER/2.592.000 

O resultado do balanço das águas pode ser verificado na tabela a seguir, onde foram 

utilizados os dados climatológicos da Estação: ITABAIANINHA - SE (OMM: 83195) - 

INMET, precipitação, evaporação potencial e evaporação real. Pode-se observar os 

valores de determinação da vazão de percolados na célula de aterramento de 

resíduos Classe IIA (Tabela 3). 

Tabela 3 - valores de determinação da vazão de percolados na célula de aterramento de resíduos 

Classe IIA. 

 MESES 

Parâmetro 
(mm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

EP 143,0 127,8 139,4 121,9 104,9 87,2 82,6 83,6 91,8 114,1 125,3 140,0 

P 61,3 62,1 84,7 110,8 163,4 162,5 135,5 99,3 73,2 57,7 44,7 37,9 

C' 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

ES 8,0 8,1 11,0 14,4 27,8 27,6 23,0 12,9 9,5 7,5 5,8 4,9 

I 53,3 54,1 73,7 96,4 135,6 134,9 112,5 86,4 63,7 50,2 38,9 33,0 

I-EP -89,7 -73,7 -65,7 -25,5 30,7 47,6 29,9 2,7 
-

28,1 -63,9 -86,4 
-

107,1 

NEG -89,7 -73,7 
-

139,4 
-

164,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
-

28,1 -92,1 -178,5 
-

285,5 

AS-Tabela 5,0 5,0 5,0 5,0 35,7 40,0 40,0 40,0 11,9 5,0 5,0 5,0 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

44 

DIF.AS 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7 4,3 0,0 0,0 
-

28,1 -6,9 0,0 0,0 

ER 52,5 76,2 86,5 90,6 104,9 86,2 82,2 81,5 79,9 85,1 57,9 45,1 

PER 0,8 -22,1 -12,7 5,7 0,0 44,4 30,2 4,8 11,9 -28,0 -19,0 -12,1 

Taxa de 
Percolação 

(l/d.m2) 0,0 -0,7 -0,4 0,2 0,0 1,5 1,0 0,2 0,4 -0,9 -0,6 -0,4 

Célula 
Área (m2) 
1ª etapa 22.000            

m3/d 0,6 -16,2 -9,3 4,2 0,0 32,5 22,2 3,6 8,8 -20,6 -13,9 -8,9 

m3/d 0,6 0,0 0,0 4,2 0,0 32,5 22,2 3,6 8,8 0,0 0,0 0,0 

Fonte: Ecolurb, 2019 
 

 Método Racional  

Este método também exige conhecimento de dados básicos de precipitação, 

evaporação potencial e escoamento superficial. 

Sendo utilizada a equação abaixo: 

 

Onde: 

 

 

Q = Vazão do percolado em metros cúbicos por dia; 

P = Precipitação média mensal, em milímetros; 

EP = Evaporação Potencial, em milímetros; 

A = Área de contribuição em metros quadrados; 22.000 

t = Número de dias 1 mês (30); 

ES = (P x C) = Escoamento superficial, em milímetros; 

C = Coeficiente de escoamento superficial ("run-off", adimensional). 

Considerar C = 0,2. 

Com isso tem-se a Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Valores adiquiridos pelo método racional. 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

P (mm) 61,3 65,9 81,0 112,7 163,4 162,5 135,5 99,3 75,4 57,7 44,4 37,9 

EP 
(mm) 143,0 127,8 139,4 121,9 105,0 87,2 82,6 83,6 91,8 114,1 125,3 140,0 
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ES 
(mm) 12,3 13,2 16,2 22,5 32,7 32,5 27,1 19,9 15,1 11,5 8,9 7,6 

A (m2) 22.000                       

t (d) 30                       

C 0,2                       

Q (m3/d) 0 0 0 0 18,9 31,3 18,9 0 0 0 0 0 

Fonte: geofortes, 2019 

 

 Método Suíço  
 

Este método exige o conhecimento da pluviometria e das características do 
aterro. 

 

 
 
Onde: 

Q = Vazão média do percolado em m3 por dia; 

P = Precipitação média mensal (mm); 

A = Área total do aterro (m2); 

t = Número de dias por mês; 

K = Coeficiente que dependente do grau de compactação dos resíduos 

sólidos urbanos. Varia de 0,15 – 0,50 de acordo com a compactação do 

aterro. 

Com tudo tem-se a Tabela 5. 

 
Tabela 5 – valores adiquiridos pelo método suíço. 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

P (mm) 61,3 65,9 81,0 112,7 163,4 162,5 135,5 99,3 75,4 57,7 44,4 37,9 

K 0,25                       

A (m2) 22.000                       

t (dia) 30                       

Q (m3/dia) 11,2 12,1 14,8 20,7 30,0 29,8 24,8 18,2 13,8 10,6 8,1 6,9 

Fonte: Geofortes, 2019. 

Como pode ser observado o método que considera a maior geração de 

percolado é o método Suíço e este será o eleito para as considerações técnicas da 

estação de tratamento. 
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A área da célula e o índice pluviométrico são comuns a todos os métodos. 

 Definição da célula (área, volume e vida útil) –  

Considerando uma célula final com 69.870 m2 e com 7 camadas soprepostas de 

geometria irregular, sendo a primeira cota iniciando na 167,00 metros e as demais de 

+5 metros, com a ultima cota 202,00m, teremos altura máxima de 35 metros e volume 

útil de 1.213,954,646 m3 e vida útil de 32 anos,conforme calculo exposto 

dimensionamento da vala do aterro.  

 Dimensionamento Vala Aterro. 

Esta célula será implementada através de etapas modulares, toda nova célula 

terá o seu preenchimento até a cota 5 metros (V1a V7), depois irá sendo integrada à 

célula máster. 

Como vimos anteriormente a geração de percolado é proporcional a área da 

célula do aterro, abaixo vemos a relação temporal da área ocupada pela célula e a 

previsão de geração anual do percolado nos cinco primeiros anos de operação 

(Tabela 6). 

Tabela 6 – Percolados gerados pela taxa de ocupação da área do aterro. 

 

Taxa de ocupação da área do 
aterro     

Taxa de ocupação da área do 
aterro   

 

Volume 
(m3)/di

a 
Altura 
(m) 

Área 
acupada/mê

s     

Volume 
(m3)/di

a 
Altura 
(m) 

Área 
acupada/mê

s   

 113,22 3 1.200     113,22 3 1.200   

 

Meses 
Área 

ocupad
a (m2) 

Área 
geradora de 

chorume 

Método 
Suíço 

(m3/mês
) 

Geração 
anual 

(m3/ano
)   

Meses 
Área 

ocupad
a (m2) 

Área 
geradora de 

chorume 

Método 
Suíço 

(m3/mês
) 

Geração 
anual 

(m3/ano) 

1
ª 

ca
m

ad
a 

Fa
se

 I 

1º  1.200 1.200 22   

 4
ª 

ca
m

ad
a 

Fa
se

 I 

34º  11.000 11.000 200  

2º  2.400 2.400 44   35º  11.000 11.000 200  

3º  3.600 3.600 66   36º  11.000 11.000 200 1.804 

4º  4.800 4.800 87   37º 11.000 11.000 200  

5º  6.000 6.000 109   38º 11.000 11.000 200  

6º  7.200 7.200 131   39º 11.000 11.000 200  

7º  8.400 8.400 153   40º 11.000 11.000 200  

8º  9.600 9.600 175   

1
ª 

ca
m

ad
a 

Fa
se

 II
 41º 1.200 12.200 222  

9º  10.800 10.800 197   42º 2.400 13.400 244  

2
ª 

ca
m

ad
a 

Fa
s

e 
I 

10º  11.000 11.000 200   43º 3.600 14.600 266  
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11º  11.000 11.000 200   44º 4.800 15.800 288  

12º  11.000 11.000 200 1.585  45º 6.000 17.000 310  

13º  11.000 11.000 200   46º 7.200 18.200 332  

14º  11.000 11.000 200   47º 8.400 19.400 353  

15º  11.000 11.000 200   48º 9.600 20.600 375 2.487 

16º  11.000 11.000 200   49º 10.800 21.800 397  

17º  11.000 11.000 200   

2
ª 

ca
m

ad
a 

Fa
se

 II
 

50º 11.000 22.000 401  

18º  11.000 11.000 200   51º 11.000 22.000 401  

19º  11.000 11.000 200   52º 11.000 22.000 401  

20º  11.000 11.000 200   53º 11.000 22.000 401  

21º  11.000 11.000 200   54º 11.000 22.000 401  

22º  11.000 11.000 200   55º 11.000 22.000 401  

23º  11.000 11.000 200   56º 11.000 22.000 401  

3
ª 

ca
m

ad
a 

Fa
se

 I 

24º  11.000 11.000 200 2.405  57º 11.000 22.000 401  

25º  11.000 11.000 200   58º 11.000 22.000 401  

26º  11.000 11.000 200   59º 11.000 22.000 401  

27º  11.000 11.000 200   60º 11.000 22.000 401 4.806 

28º  11.000 11.000 200   61º 11.000 22.000 401  

29º  11.000 11.000 200   62º 11.000 22.000 401  

30º  11.000 11.000 200   63º 11.000 22.000 401  

31º  11.000 11.000 200         

32º  11.000 11.000 200         

33º  11.000 11.000 200 

 
        

Fonte: Geofortes, 2019 & Ecolurb, 2019. 

 

A geração de percolado tem o seu inicio com valor de 1.585 m3 (4,5 m3/d) no 

primeiro ano de operação, atingindo o valor máximo nos últimos anos quando a área 

das células se aproximar de 22.000 m2, a vazão se aproximará de 14.500 m3 por ano 

ou 40 m3 por dia.  

Considerando uma projeção dos primeiros cinco anos, deveremos ter uma 

geração de 400 m3/mês a partir do terceiro ano, e o ideal é ter uma reserva de para 

estocagem de seis meses de percolado 2.400 m3 e uma Estação de Tratamento com 

capacidade de pelo menos 20 m3/dia (25% maior do que a geração máxima do período 

14 m3/d) a ser readequada a cada quinquênio, em função da geração real da célula 

gráfico abaixo (Figura 6). 
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Figura 6 – Gráfico da estimativa de geração de chorume de acordo com os meses de operação do 

aterro. Fonte: Geofortes, 2019. 

A geração de percolado tem o seu inicio com valor de 1.585 m3 (4,5 m3/d) no 

primeiro ano de operação, atingindo o valor máximo nos últimos anos quando a área 

das células se aproximar de 22.000 m2, a vazão se aproximará de 14.500 m3 por ano 

ou 40 m3 por dia.  

Considerando uma projeção dos primeiros cinco anos, deveremos ter uma 

geração de 400 m3/mês a partir do terceiro ano, e o ideal é ter uma reserva de para 

estocagem de seis meses de percolado 2.400 m3 e uma Estação de Tratamento com 

capacidade de pelo menos 20 m3/dia (25% maior do que a geração máxima do período 

14 m3/d) a ser readequada a cada quinquênio, em função da geração real da célula 

gráfico abaixo. 

A bacia anaeróbia trabalhará com cota mínima de 1,6 metros (2.000 m3) 

podendo por necessidade armazenar mais 1.800 m3 na cota 3,2 metros e deixando 

ainda 20% do volume de reserva (0,8 m de cota) (Figura 7).  
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Figura 7 – Gráfico da estimativa do volume anaeróbico de geração de percolados. Fonte: Geofortes, 

2019. 

3.11. Anteprojeto do sistema de tratamento do chorume gerado no aterro 

sanitário de lagarto 

3.11.1. Introdução 

Este relatório consiste em um projeto no qual é desenvolvida uma estação de 

tratamento para o chorume que será gerado no aterro sanitário de Lagarto, a partir de 

seleção de alternativas de sistemas discutidas com a equipe técnica da Ecolurb. 

Esse aterro sanitário a ser desenvolvido e operado pela Ecolurb servirá à cidade 

de Lagarto – Sergipe, tendo sido concebido para garantir controle de potenciais 

impactos ambientais, dispondo de um rigoroso isolamento do subsolo através barreira 

técnica mista, composta de camada de argila e mantas de polietileno de alta 

densidade de 2mm de espessura, sistema de drenagem de chorume e dispositivos de 

exaustão de gases formados. 

O chorume drenado a partir do fundo dos aterros é submetido a tratamento e 

destino final. A solução manejo concebida consiste no tratamento do percolado 

reduzindo sua DBO e DQO permitindo a sua utilização em fertirrigação. Para otimizar 

o manejo dos riscos ambientais e diminuir custos de serviços envolvidos, busca-se a 

implantação de uma estação de tratamento dedicada aos líquidos percolados na área 

do aterro, que atenda os condicionamentos ambientais impostas pela ADEMA - 

2.000

2.500

3.000

3.500

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

m
3

Altura da lámina superior (m)

Volume Bacia Anaeróbia (30x45x4)
estocagem de emergência



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

50 

Administração Estadual do Meio Ambiente no licenciamento ambiental e pelas 

diretrizes e paramentros do CONAMA 430/2011 que dispõe as condições e padrões 

de lançamento de efluentes e ao mesmo tempo observe padrões de lançamento para 

a fertirrigação. 

3.11.2. Qualidade e quantidade dos líquidos percolados 

A quantidade e qualidade dos líquidos percolados gerados nas operações de 

disposição final de resíduos sólidos urbanos, denominado chorume, dependem 

basicamente da quantidade de água que tem acesso ao aterro, fator intimamente 

relacionado à pluviometria local e a cuidados com recobrimento, da idade do lixo 

aterrado e das técnicas de manejo do chorume. O chorume é uma água residuária de 

natureza e composição química muito semelhante ao esgoto sanitário e a despeito de 

alguns parâmetros se apresentarem em concentrações bem superiores a composição 

qualitativa é a mesma. 

Com o objetivo de obter dados consistentes para planejar o sistema de 

tratamento e controle ambiental que irá processar o chorume gerado no aterro, foi feita 

uma abordagem para caracterização do mesmo com base nos relatórios de 

monitoramento de vazão (volume), DQO, DBO, Sólidos Suspensos, Sólidos 

Sedimentáveis, pH, Alcalinidade, Fósforo, TKN, Sulfatos, Metais Pesados, Coliformes 

Fecais e Coliformes Totais, realizado por equipes de operação de aterros da RMS. 

3.11.3. Quantidade de Líquidos Percolados 

No Aterro Sanitário que atenderá a região de Lagarto, existirá um bom sistema 

de impermeabilização de fundo com isolamento do subsolo e captação dos líquidos 

percolados, com rigorosa segregação das águas pluviais não contaminadas. 

Com base na operação de outros aterros estima-se que para a disposição final das 

102 t/dia de lixo urbano em célula de 69.870 m2 (cinco anos) previstas será gerado 

nas condições de Lagarto 16 m³/dia de chorume, admitindo-se picos diários de até 20 

m³/dia. 

3.11.4. Características do Líquido Percolado 
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A  Tabela 7 resume o acompanhamento analítico público das principais 

características de chorumes gerados em três aterros sanitários públicos localizados 

em regiões do Nordeste. Os resultados mostram que o efluente pode ser submetido a 

processos de tratamento físico-químico e biológico sem problemas de toxicidade, 

como foi comprovado em ensaios de bancada, com eficiência adequada à pretendida 

disposição para fertirrigação interna a CTVR. 

Tabela 7 – Resultados médios de geração de chorume bruto. 

CHORUME BRUTO 
TÍPICO 

Resultados Médios 

Unid. 
Maceio Salvador Camaçari 

Valores 
adotados 
projeto 

pH 6-8,5 8,3 8,68 6-8,5 - 

Alcalinidade total 7,67 - 10800,00 7,67 mqA 

Cádmio <0,001 <0,02 <0,001 <0,02 mgA 

Chumbo total <0,006 <0,05 <0,01 <0,05 mqA 

Condutividade elétrica 23,15 - 26900,00 23,15 pS/cm 

DB04 6,50 5,09 - 6,50 mg/1 

DOO 12,50 8,01 4966* 12,50 mg/ 

Relação DC/O/DBO 1,92 1,57 - 1,57 a 1,92 
 

Dureza total 3,67 - 497,00 497,00 mg/1 

Fósforo total 12,00 22,2 17,5 17,5 mg/1 

Manganês 60,00 0,24 0,16 0,24 mg/ 

Mercúrio <0,0003 <0,002 <0,000075 <0,002 mg/ 

Oleos e graxas <0,5 2,4 <5 <5 mg/1 

Cloretos 3,50 3824,00 3990,00 3990,00 mg/1 

Sulfatos 168,00 
 

<50 <50 rr10/1 

Ferro 50,00 3,0 5,37 5,37 mg/l 

Temperatura 25 30 25 30 °C 

Zinco total 33,00 0,22 204,00 0,22 mg/l 

Sólidos fixos totais 3,93 - - 3925 nxyl 

Sólidos totais 
dissolvidos 

12,74 14051,00 11204 12,74 mg/l 

Sólidos totais 10,66 - - 
 

mg/1 

Sólidos sedimentáveis 0,45 1,2 <0,3 1,2 m1/1 

Sólidos Suspensos 
totais 

1,20 650 248 1,20 mg/1 

Sólidos voláteis 2,32 2149,00 232 2,32 mg/1 

Nitrogênio total 1,60 - 2860 
 

mg/1 

Nitrogênio Nitratos 1,52 - 
 

- mg/1 

Nitrogênio Nitritos 299,00 - - - mg/1 

Nitrogênio Amoniacal 1,65 
 

2480** 1,65 mg/1 

Nitrogênio Orqãnico 94,00 - - 
 

mg/l 
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*Médias dos dez maiores valores monitorados pela CETREL de janeiro a outubro 2018 (valor máximo 
de 7525 mgC00/L). 
**Resultados de uma única determinação analítica. 
Fonte: CETREL, 2018. 
 

 

3.12. Resumo dos Dados de Projeto  

A partir dos dados de monitoramento, e usando os elementos determinados nos 

ensaios de bancada realizados, adotaram-se a favor da segurança as seguintes 

concentrações de carga orgânica para o efluente bruto a tratar: 

Vazão de Projeto = 20 m3/d, considerando a vazão máxima diária. 

DBO = 6.500 mg/L, Carga Orgânica = 130 kgDBO/dia 

É possível constatar que a composição do chorume é similar a do esgoto 

doméstico, sendo ambos efluentes facilmente biodegradáveis, embora alguns 

parâmetros no chorume apresentem concentrações típicas maiores do que as 

presentes em efluente doméstico, como é o caso da DBO, Amônia, DQO e Sólidos 

Suspensos. 

O volume de chorume considerado para projeto da ETE adotará a vazão máxima 

diária ao nível de 20 m³/d. Os clarificadores (decantadores primários e secundários) 

serão projetados com vazão 50% acima da vazão máxima diária para atender 

variações previsíveis. 

A temperatura da mistura dos efluentes se manterá, na faixa de 25 a 35ºC 

correspondente a temperatura ambiente, favorável ao tratamento biológico. 

O pH do chorume cru, se apresenta em faixa próxima a neutra (6,5 a 8,5) com 

maior incidência de valores próximos a 8, o que indica que não haverá dificuldade 

para manter a faixa de pH (6 a 9) aceitável para tratamento biológico. 

Foi adotada maior concentração média verificada entre 3 aterros utilizados como 

referência, com concentração de DBO de 6500 mg/L. A relação de DQO / DBO de 1,6 

a 2,0 indicam que se trata de um efluente de carga orgânica elevada biodegradável, 

apropriado ao tratamento biológico.  
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Quanto às concentrações de nutrientes no chorume, a disponibilidade de 

nitrogênio e fósforo no efluente são suficientes para garantir uma boa atividade 

biológica do lodo no futuro sistema de tratamento. 

Os sólidos mensurados e matéria sólida em suspensão considerada mostram 

concentração média de sólidos suspensos em torno de 1.200 mg/L. O nível de 

tratamento adotado tornará o efluente com concentração semelhante à do esgoto 

sanitário típico. 

Os teores de metais pesados, determinados nas amostras coletadas, confirmam 

que o efluente é degradável, as concentrações não oferecem risco de bioacumulação, 

e que os padrões de lançamento serão atendidos. Destaca-se o baixo teor de Hg ao 

nível de 0,002 mg/l de Hg (faixa de 0,0003 a 0,002mg/l) 

A Amônia encontra-se presente a uma concentração de 1.700 mg/l. Propõe-se 

uma remoção global de 85% no chorume através de dessorção e em seguida 

nitrificação- desnitrificação no sistema de lodos ativados a ser implantado, atingindo 

247mg/l na saída do sistema de tratamento da Ecolurb. 

As taxas de consumo de oxigênio determinadas com lodo ativado aclimatado 

mostraram elevadas taxas de consumo, fato que confirma a boa tratabilidade por 

processos aeróbios. 

 Grau de tratamento necessário 

O grau de tratamento a ser aplicado em determinado efluente depende 

basicamente da natureza e características do ponto de recebimento/lançamento. No 

caso do chorume do aterro de Lagarto o efluente tratado utilizado na irrigação das 

áreas verdes da CTVR. 

A eficiência de remoção de carga orgânica projetada será superior àquela 

atingida pela ETE do Pólo Industrial de Camaçari que atualmente processa os 

chorumes dos aterros Metropolitano e de Camaçari com eficiência de 92% de DBO e 

81% remoção de DQO. Estes níveis correspondem a melhor tecnologia praticável 

para tratamento biológico. 
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 Configuração e eficiência da ete 

O sistema de tratamento de chorume da Central de Tratamento de Resíduos 

(CTVR) Lagarto terá a seguinte configuração básica, também apresentada no 

fluxograma da Figura 8: 

 Unidade de Sedimentação para remoção de sólidos tipo; silte e areia fina, 

carreados das camadas de cobertura do aterro e de solo incorporado ao lixo; 

 Unidade de Remoção de Amônia para promover e otimizar os processos 

biológicos de tratamento e proteger as unidades de operação a jusante; 

 Bacia Anaeróbia com biomassa em suspensão para remoção de carga 

orgânica (DBO, DQO). Para tanto serão projetados dispositivos de 

sedimentação, captura e recirculação de biossólidos ativos (anaerobic contact 

process); 

 Bacia Biológica Aeróbia com biomassa controlada no caso um sistema de lodo 

ativado para remoção e ajuste final da carga orgânica e de compostos 

nitrogenados para adequada disposição na fertirrigação. 

 Fase sólida de tratamento envolvendo unidades de adensamento dos 

biossólidos (lodos) gerados e desidratação dos lodos gerados. 

:  
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Figura 8 - Croquis com o fluxograma das estação de tratamento de percolado da CTVR- Lagarto. 

Fonte: Ecolurb, 2019. 

 

A ETE a ser implantada possibilitará a obtenção de um efluente tratado 

adequado para disposição final em irrigação, internas, de áreas verdes ou cinturão 

verde como pode ser observado no quadro e informações abaixo (Tabela 8): 

 
Tabela 8 – Parâmetros utilizados para a utilização da fertirrigação.  

Parâmetros Entrada  Remoção Saída 

DBO 5500 mg/L 95% 325 mg/L 

DOO 
12500 
mg/L 

75% 3125 mg/L 

Nitrogénio 
Amoniacal 

1545 mg/L 85% 247 mg/L 

S. Sedimentáveis Até 5 ml/L - <1 ml/L 

Sólidos Suspensos 
Totais 

1200 mg/L 90% <120 mg/L 

Fonte: Ecolurb, 2018. 

Os sistemas biológicos, principalmente lodo ativado, tem capacidade de remover 

por adsorção nos flocos biológicos entre 60% a 70% das concentrações de metais 

quando estes estão abaixo de 1mg/L. Pode-se ver no perfil analítico do chorume bruto 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

56 

que os metais já se encontram em baixas contrações e estarão mais baixos ainda 

após o tratamento. 

 Dimensionamento do sistema de tratamento de efluente 

O sistema de tratamento de chorume contará e estará integrado a duas bacias 

existentes de estocagem. A primeira com volume útil de 1.800 m³ receberá o chorume 

previamente desarenado podendo armazená-lo por cerca de 112 dias. A segunda com 

capacidade de 1.500 m³ estocará por até 90 dias o chorume tratado a ser utilizado na 

irrigação. 

 Desarenador 

Prevê-se a implantação de duas câmaras de sedimentação, de funcionamento 

alternado, para remoção de areia fina e de frações de material siltoso oriundos do 

aterro com o objetivo de evitar acumulação de sedimentos e formação de grumos nas 

unidades de armazenamento e tratamento a jusante. 

Será adotado para dimensionamento de cada câmara a vazão máxima diária de 

20 m³/dia acrescida de um fator K = 1,5 para fazer face ao recebimento do chorume 

bombeado a partir do maciço do aterro sanitário. 

A taxa de aplicação hidráulica adotada será de 1m³/m².h, 5% do limite máximo 

da faixa de taxas (20 a 30 m³/m².h) recomendadas para remoção de silte, de acordo 

com Water Treatment Handbook da Degremont, garantindo a segurança do processo. 

Adotando uma largura de canal de 1,00m, resultará num comprimento de 1,25 

m para cada câmara de decantação, as quais funcionarão alternadamente. O fundo 

das câmaras será inclinado a 50° de modo a permitir a remoção a vácuo dos 

sedimentos por reboque do tipo esterqueiras, acopláveis por trator de pneu 

normalmente disponíveis na área de aterros sanitários. O material removido será 

destinado a unidade de secagem/desidratação para em seguida ter disposição no 

próprio aterro. 

 Unidade de Remoção de Nitrogênio Amoniacal  
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A metodologia utilizada na realização dos ensaios físico-químicos iniciais foi a 

técnica de remoção de amônia pela elevação do pH e arraste com ar, conhecida como 

“ammonia Stripping”. Essa técnica consiste na agitação e consequente exposição da 

mistura entre o gás e a água ao ar, na qual o nitrogênio amoniacal está na forma 

ionizada até quando o pH for 7,0 e predominantemente na forma de gás amônia 

quando o pH estiver na faixa de 8,5 a 11,5. 

A aplicação de dessorção ou stripping de amônia é viável e facilitada pelo pH 

normalmente acima de 8 e condições ambientais favoráveis com temperaturas médias 

em torno de 25°C. 

 Tanque de Homogeneização, Acondicionamento e Arejamento 

O chorume bruto após passar no desarenador, será bombeado para um medidor 

primário de vazão (Calha Parshall) onde será adicionado um alcalinizante para 

elevação do pH para faixa de 9 a 9,5 para promover a remoção parcial de amônia no 

próprio tanque de homogeneização. Com base nos ensaios realizados foi 

considerada, a favor da segurança, uma remoção de 70% de amônia nessa unidade 

devido aos processos físicos de dessorção que ocorrerão como efeito da mistura e 

aeração na unidade. 

Para cumprir estas funções o tanque contará com os seguintes recursos e 

dispositivos: 

 Homogeneização – o tempo médio de residência em torno de 48 horas e 

mistura promovida por um aerador do tipo aerador de superfície com potência 

de 3 CV, mais um misturador submerso propulsor de 5,25 Kw. O conjunto de 

aerador e misturador introduzirá uma potência maior que 20 W/m³ e atende, 

portanto, ao propósito da unidade de operação. 

 Dessorção de Amônia – o próprio período de residência de 48 horas e a 

renovação de superfície realizada pela mistura promovida pela aeração do 

aerador de superfície com potência de 3 CV garantira a efetiva dessorção dos 

compostos nitrogenados, conforme determinado nos ensaios de bancada 

conduzidos. 
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 Controle do pH – o controle do pH na faixa de 9 a 9,5 será realizado por 

dosagem NaOH na Calha Parshall antes do sistema biológico de tratamento. 

O pH deve sempre estar nessa faixa para favorecer amonificação dos 

compostos nitrogenados e a dessorção da amônia. 

O tanque de homogeneização e acondicionamento será equipado com 

equipamento de aeração que garantira a mistura superficial e pré-aeração dos 

efluentes. Com volume útil de 350 m3 a bacia permitirá um período médio de 

residência de 17,5 dias  

Será instalado um misturador submersível de 5,25 kW  

 Lagoa Anaeróbia “Contact Process” 

Uma vez controlada a concentração de amônia a níveis aceitáveis para 

tratamento biológico o efluente ainda com elevada carga orgânica poderá ser 

submetido de forma vantajosa a processo anaeróbio de tratamento. Não havendo 

necessidade de introdução de oxigênio para oxidação da matéria orgânica é 

baixíssima a utilização de energia elétrica necessária apenas para agitação e mistura 

da biomassa e do substrato em degradação no reator. A unidade de operação 

corresponde ao reator anaeróbio de biomassa em suspensão controlada será 

desenvolvida considerando carregamento orgânico volumétrico ao nível de 2,5 

KgDQO/m³.dia, objetivando uma remoção de DQO ao nível de 60% conforme a 

Tabela 9. 

Tabela 9 - Sumário de faixas operacionais típicas para os quatro principais tipos de reatores 

anaeróbios (1). 

Tipo de reator 
Tempo de 

residência (h) 
Carregamento 
(kgDQO/m3.d) 

% remoção de 
DQO 

Biomassa em 
suspensão (2) 

(contat process) 
24 a 96 0,5 a 2,5 70 a 90 

Filtro anaeróbio 12 a 48 2 a 15 55 a 90 

UASB 6 a 24 2 a 15 65 a 90 

Leito fluidizado 1 a 24 2 a 60 70 a 90 

(1)Trabalho de Whealley 1990, conforme publicado na fonte `Design Manual for Anaerobic Treatment 
of industrial effluent - WRC Water Research Centre, Inglaterra fevereiro de 1997. 
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(2)O reator proposto para processamento é uma variante desse processo, com um carregamento no 
nivel superior da faixa típica, que por outro lado objetiva urna menor eficiência (60%)abaixo da faixa de 
remoção previsível 
Fonte: WHEALLEY, 1990 
 

 Dimensionamento Hidráulico da bacia Anaeróbia 

Na bacia anaeróbia será implanta parede divisória no interior da unidade 

incluindo dois misturadores submersíveis propulsores com o objetivo de introduzir 

agitação na massa líquida na forma de fluxo orbital, envolvendo ainda bombas que 

retornarão a biomassa do decantador para o reator. 

A unidade a ser implantada cumprirá as seguintes funções: 

 Manutenção de biomassa anaeróbia em suspensão através de mistura e 

propulsão de fluxo horizontal e parede divisória, que juntos proporcionarão 

fluxo orbital no reator. 

 Retenção e controle da biomassa desenvolvida pelo decantador externo e pela 

retirada de lodo a partir de uma derivação do circuito de retorno de lodo 

anaeróbio. 

 Controle e remoção de camada flutuante composta por lodo anaeróbio flotado. 

Os cálculos apresentados a seguir mostram o dimensionamento da unidade para 

as funções previstas, considerando: 

Carregamento Orgânico (A) 

Considerando a concentração média superior afluente de 12.500mgDQO/l = 

12,5KgDQO/m3 no percolado bruto chega-se a um carregamento orgânico 

volumétrico (A) = 30m3/d x 12,5KgDQO/m3 = 375KgDQO/dia. 

Volume mínimo do Reator (V) 

Considerando o Volume Útil necessário = (V); taxa de alimentação volumétrica 

(T) = 2,5KgDQO/m³ e carregamento orgânico C, de acordo com a relação: 

V = C/T 

V = 375 ÷ 2,5 = 150m³ 
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Tempo de Residência Hidráulico (t) 

O tempo de residência hidráulico resultante t = Volume / vazão = 150m3 / 30m3/d 

= 5d = 120h, favorável como se depreende do Quadro 5.2. Considerando que a reator 

(bacia) anaeróbio será de 1.800 m3 com nível mínimo de 1,6 metros e volume mínimo 

de 1.200 m3 o tempo de residência será de 40 dias extremamente favorável ao 

processo. 

Agitação da Massa Líquida 

Para remover o fluxo orbital e manter em suspensão a biomassa ativa e os 

sólidos em geral optou-se por um conjunto de dois misturadores submersíveis, com 

arranjo em binário. 

Considerando que o tempo de residência é muito alto não a necessidade de 

introdução de energia em nível maior que 20W/m3. Serão instalados dois misturadores 

submersíveis de 10 kW cada (modelo 4660 da Flyght ou equipamento de qualidade 

equivalente). Volume máximo a ser movimentado 1.800 m3, energia mínima 10W/m3.  

 Verificação da Relação Substrato/Microorganismo (A/M) 

Considerando a favor da segurança o teor de sólidos em suspensão no reator 

(SSR) com agitação mecânica ao nível de 5 Kg SSR/m3, verifica-se uma relação A/M 

resultante de: 

A/M=   
A

SSRxV
 = 

375

5∗1200
 = 0,06 kgDQO/kg SSR.d 

Como pode ser depreendido do Tabela 10 a taxa resultante é adequada para o 

processamento de chorume e associável aos valores obtidos para as industrias de 

processamento de carne e açucareira que apresentam na sua composição compostos 

semelhantes (Tabela 10). 

Tabela 10 - Taxas de alimentação Aplicáveis para Diversos Tipos de Águas Residuárias 

 

Tipo de águas residuarias Taxa Alimentação AJM (kgDQ0/kg SSR.d) 

Acúcar 1.3 — 3.0 

Alcool 0.17 — 0.24 

Acido cítrico 0.16 — 0.29 

Laticinios 0,13 
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Processamento vegetal 0.11 — 0.4 

Pectina 0.03 — 0.22 

Amido 1, 

Processamento de carne 0.5 — 1.1 

Fonte: Nahle, 1991 

O atendimento dessa condição é satisfatório com a Bacia Anaeróbia. 

 Decantador de Lodo Anaeróbio 

Decantadores secundários de reatores anaeróbios funcionam adequadamente 

sob regime contínuo ou semi-contínuo recebendo uma vazão de licor misto anaeróbio, 

retornando parte dessa vazão como lodo anaeróbio de excesso e descarregando o 

efluente clarificado. 

Foi dimensionado um decantador que se localizará ao lado do reator (bacia) 

anaeróbio de modo a garantir a separação sólido-líquido (lodo anaeróbio / efluente 

clarificado) e permitindo descarte e retorno de lodo. Adotando uma taxa de aplicação 

de 0,5m3/m2.h e uma vazão de 30 x 1,5/ 24 = 1,875 m3/h dimensionou-se uma unidade 

com uma área superficial útil mínima de 3,75 m2, que pode ser atendida por um 

decantador de 2,3 m de diâmetro fabricados em fibra de vidro, com profundidade útil 

de 3,0m.  

 Sistema de Lodos Ativados 

Será considerado a favor da segurança que o efluente do reator anaeróbio com 

carga orgânica removida em 60% será conduzido para um sistema de lodos ativados 

que tem habilidade de remover o material orgânico biodegradável remanescente e 

também capaz de oxidar e remover os compostos de nitrogênio efluentes da unidade 

de dessorção de amônia. É constituído de reator biológico aerado, seguido de 

unidades de separação (decantadores). No reator biológico, denominado de tanque 

de aeração, a massa de microrganismos é mantida em suspensão através da agitação 

provocada por aeradores propulsores. Através da separação, sólido-líquido, que 

ocorre nos decantadores, obtém-se o efluente clarificado. 

Grande parte da cor será removida por um dos seguintes mecanismos: parte das 

substâncias que dão origem à cor poderá ser metabolizada e outra parte pode ser 
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removida por floculação, usando-se a ação "varredora" dos flocos biológicos. 

Semelhantemente as substâncias coloidais que dão origem à turbidez serão 

metabolizadas ou floculadas. 

 Remoção de Compostos de Nitrogênio por Nitrificação/Desnitrificação 

Certas condições são necessárias observar para que o processo de 

desnitrificação se desenvolva no sistema de lodo ativado otimizado proposto a ser 

desenvolvido para o tratamento do chorume do Aterro de Lagarto: 

(1) Presença de massa bacteriana facultativa; 

(2) Presença de nitrato e ausência de OD no licor misto nas zonas anóxicas; 

(3) Condições ambientais adequadas para o crescimento de microorganismos; 

(4) Presença de um doador de elétrons (redutor de nitrato/material carbônico). 

Massa Bacteriana Facultativa 

Uma massa bacteriana tem a qualificação de facultativa quando pode usar OD 

e nitrato, ambos como oxidante de material orgânico. A maioria das bactérias que se 

desenvolvem no sistema de lodo ativado é facultativa. Experimentalmente 

estabeleceu-se que um lodo gerado sob condições aeróbias quando sujeito a um 

ambiente anóxico na presença de material orgânico demonstrará a capacidade de 

usar nitrato como oxidante e continuar a desnitrificação sem variação mensurável da 

reatividade do lodo enquanto a condição anóxica persiste. Conclui-se que não há 

necessidade do lodo se adaptar para usar o nitrato. Contudo, a taxa de oxidação de 

material orgânico num ambiente anóxico é mais baixa do que aquela num ambiente 

aeróbio sob condições comparáveis, fato que será considerado no projeto a 

desenvolver. 

Presença de Nitrato e Ausência de OD 

A presença de OD em licor misto inibe o desenvolvimento da desnitrificação. Em 

geral observa-se que uma concentração de OD acima de 0,5 mg/l reduz 

significativamente a taxa de desnitrificação. 
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O nitrogênio apresenta-se na forma de amônia e nitrogênio orgânico no chorume 

do Aterro de Lagarto. A necessidade de se ter nitrato presente, implica que a 

nitrificação normalmente é um pré-requisito para desnitrificação. A concentração de 

nitrato tem pouca influência sobre a taxa de desnitrificação. 

Condições Ambientais Adequadas para os Microorganismos 

Entre as condições ambientais mais importantes estão a temperatura e o pH do 

licor misto. A taxa de desnitrificação aumenta com a temperatura até um valor de 40 

oC. 

A influência do pH é marcante sobre a desnitrificação observando que a taxa de 

desnitrificação é máxima para a faixa 7.0 < pH < 7,5 e que para pH < 6.0 e pH > 8,5 

há uma diminuição grande da atividade de desnitrificação. Em sistemas de lodo 

ativado é muito pouco provável que o pH tenha um valor superior a 8,5, devido à 

produção de CO2. Por outro lado, um pH baixo como pH < 6.0, além de inibir a 

desnitrificação também prejudicaria o desenvolvimento da nitrificação de modo que a 

remoção de nitrogênio se torna praticamente impossível. Para manter o pH na faixa 

ótima de 7.0 < pH < 7,5 a alcalinidade do licor misto tem de ser superior a 35 ppm 

CaCO3. 

Entre as condições ambientais adequadas encontram-se também a necessidade 

de ausência ou limitação de substâncias tóxicas. Em geral observa-se que as 

bactérias nitrificantes são muito mais sensíveis quanto a presença de materiais tóxicos 

que as bactérias atuantes na desnitrificação. 

Presença de um Doador de Eletrons 

A presença de um doador de elétrons é essencial para a redução do nitrato. O 

doador de elétrons na desnitrificação é o material orgânico biodegradável. De acordo 

com a natureza do material orgânico, pode-se definir diferentes classes de sistema de 

desnitrificação quais sejam: (1) sistemas com uma fonte externa de material orgânico. 

Nesses sistemas o material orgânico é adicionado após a nitrificação. Entre os 

materiais usados na prática estão o metanol, o etanol, a acetona e o ácido acético; (2) 

sistemas com uma fonte interna de material orgânico. Nesse caso, o material orgânico 
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do afluente é usado para a redução de nitrato. Como material orgânico será utilizado 

na ETE parte do próprio chorume bruto. A relação entre a fonte de material orgânico 

e a configuração do sistema será discutida a seguir. 

 Configuração do Sistema para Remoção de Nitrogênio 

A busca da remoção de nitrogênio por desnitrificação, com consequente redução 

do consumo de energia, deve ser feita com a garantia dos níveis de eficiência de 

nitrificação. 

Em sistemas de lodo único como é o caso, a fração de massa de lodo nas zonas 

não aeradas é limitada (a) a nitrificação que deve ser eficiente, requerendo uma fração 

mínima da massa de lodo nas zonas aeradas e uma fração máxima correspondente, 

nas zonas não aeradas e pelas propriedades do lodo e as constantes cinéticas que 

não devem ser afetadas por uma fração anóxica excessiva. Para obedecer a segunda 

imposição as zonas anóxicas não devem exceder 50% do reator, no caso um tanque 

de aeração com fluxo orbital. 

O arranjo orbital do arranjo do tanque de aeração combina alguns dos aspectos 

favoráveis dos sistemas de mistura completa e dos sistemas de lodo ativado de fluxo 

pistão. A mistura completa é proporcionada pela circulação do chorume e licor misto 

através dos canais do tanque de aeração em cerca de 50 vezes antes de passar pelos 

decantadores secundários. Este padrão de fluxo evita também curto-circuitos e ainda 

oferece a flexibilidade dos sistemas de mistura completa. Com a capacidade de 

impedir curto-circuitos, promove a desnitrificação em zonas distantes dos aeradores 

e ainda contribui para uma sedimentação melhorada e clarificação nos decantadores 

secundários (clarificadores finais) devido à zona de floculação suave no canal antes 

da saída do efluente do tanque de aeração. 

O arranjo orbital melhora a capacidade de mistura do aerador e pode resultar em 

uma significativa economia de energia durante períodos de carga baixa. 

Remoção de Nitrogênio em Tanques com Circuitos Orbitais 

Devido à natureza de fluxo pistão no tanque de aeração com arranjo orbital no 

licor misto, o nível de oxigênio dissolvido é reduzido a próximo de zero em pontos dos 
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canais mais distantes dos aeradores. Isto promove a desnitrificação biológica, com as 

bactérias utilizando nitrato no lugar do oxigênio para a respiração. Estes fatores foram 

tomados em conta na concepção de proporciona os níveis desejados de 

desnitrificação. Além dos resultados da remoção de nitrogênio por desnitrificação 

devem ser contabilizadas as seguintes vantagens: (1) o uso de nitrato de satisfazer 

uma porção da necessidade de oxigênio, a qual pode ser reduzida em 10 a 25%, 

resultando em um consumo otimizado de energia. (2) a restauração da parte da 

alcalinidade destruída durante a nitrificação de cerca de 3,6 mg de alcalinidade como 

CaCO3 são retornados por mg de nitrogênio como nitrato reduzido para compensar a 

alcalinidade mg 7,14 destruído por mg de nitrogênio amoniacal oxidado reduzindo 

assim adições de produtos químicos para controle do pH nitrificação. (3) Minimiza a 

ocorrência de lodo flutuante por desnitrificação no clarificador final. 

A concentração de biomassa, mensurada como SSTA, sólidos em suspensão no 

tanque de aeração, foi selecionada em 5000 mg/l associada taxas conservadoras de 

sedimentação para manter o reator biológico em condições a favor da segurança. 

Esses sistemas podem ser operados a níveis de SSTA de 4000 até 7000 mg/l com 

clarificadores convencionais, em condições favoráveis de sedimentabilidade. 

Uma variável importante é a proporção entre material nitrogenado e material 

orgânico no afluente do sistema. Essa razão engloba uma larga faixa valores desde < 

0,02 mg.N/mg DQO para resíduos industriais de natureza vegetal como vinhoto, lixívia 

e efluentes de cerveja e refrigerantes, a valores altos até 0,16 mg N/mg DQO para 

resíduos industriais de natureza animal como efluentes de curtumes, matadouros, e 

fábricas de laticínios. Considerando o chorume com NH3 reduzido em 70% e a carga 

orgânica em 50% a proporção resultante é de 0,08 mgN/mgDQO, faixa considerada 

favorável. 

A capacidade de nitrificação é linear com a concentração do Nitrogênio Total 

Kejdahl (NTK) do afluente, enquanto a desnitrificação é proporcional à DQO afluente. 

Se a razão NTK /DQO for baixa é possível criar uma capacidade de desnitrificação 

suficiente para remover um percentual elevado do nitrato formado no sistema. 
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A escolha de um reator biológico na forma de um tanque de aeração com fluxo 

orbital semelhante ao sistema carrossel otimizará a nitrificação/desnitrificação. As 

zonas anóxicas serão controladas e haverá se necessário dosagem controlada de 

chorume bruto nessas para otimizar a redução do nitrato formado. 

Em geral em regiões de clima quente, as caraterísticas de esgoto sanitário bruto 

são favoráveis para a remoção completa de nitrato, mesmo quando a idade de lodo é 

relativamente baixa (5 a 10 dias) existindo para efluentes industriais a necessidade de 

se aumentar a idade de lodo para no mínimo em 20 dias. No caso da ETE do Aterro 

de Lagarto esta idade ou tempo de permanência da biomassa no tanque de aeração 

resultará adequada em torno de 24 dias. 

 Dimensionamento do Tanque de Aeração 

As quantidades consideradas do projeto são aquelas indicadas no item da 

“qualidade e quantidade” dos efluentes, considerando a favor da segurança remoção 

de 60% da DBO no reator anaeróbio e de 70% de amônia no tanque de 

homogeneização e dessorção, resumida abaixo: 

DBO = 6500 x 0,4 = 2600 mg/L = So 

NH3 = 1645x0,3 = 493,50 mg/l 

Q = 30 m³/dia 

Carga Orgânica = 78,00 kgDBO/d 

Carga Nitrogênio = 14,81 kgN/d 

No dimensionamento do tanque de aeração procura-se chegar à adequação das 

dimensões do tanque de aeração através de dois critérios: 

a - da relação ótima alimentação / microorganismo (F/M) 

b - da eficiência desejada e da velocidade de degradação 

Dentro do primeiro critério para o dimensionamento do tanque de aeração 

determinam-se as dimensões do tanque de aeração através da relação ótima 
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alimentação / microorganismo (F/M) na faixa de opções como apresentado na Tabela 

11. 

Tabela 11 - Relação de FIM com a % da eficiência remoção DBO. 

Alternativas % F/M 

 
Tratamento Parcial 

 
 
 

>70 1,5 a 2,0 

>80 0,4 a 1,0 

Tratamento Integral         
                  

            Aeração + Nitrificação + Estabilização 
do Lodo 

>90 0,20 a 0,35 

> 92 0,05 a 0,20 

Fonte: Ecolurb, 2019. 

Foi portanto estabelecida uma relação entre alimento e quantidade de 

microorganismos de 0,15 KgDBO/KgSS.d para promover uma remoção maior que 

92% da concentração de DBO e oxidar compostos nitrogenados, com estabilização 

parcial do lodo biológico gerado. Fixou-se o teor de matéria sólida em suspensão no 

tanque de aeração (SSTA) em 5000 mgSS/L ou 0,7x5000=3500 mgSSV/L para poder 

associar ao tanque de aeração clarificadores finais convencionais. Neste caso o 

tempo de retenção hidráulico será de: 

t = 
So

(F&M∗SSVTA)
 =  

2600

(0,15∗3500)
 = 4,95d 

O que resultará num volume mínimo requerido de 30 m³/dia x 4,95 d = 148,50 

m³, Admitindo que o tanque a operar com zonas aeróbias e anóxicas de mesmo 

volume: 

Volume Aeróbio = 50% (0,5) 

Volume Anóxico = 50% (0,5) 

A taxa de remoção de DBO na zona anóxica é mais lenta e é da ordem de 70% 

da zona aeróbia o volume deve ser corrigido. 

V total final = 
V(F aeróbio+F anóxico)

(0,7 F anóxico+F aeróbio)
 

V total final = 
148,5(0,5+0,05)

0,7∗0,5+0,5
 = 174,75 ou 5,82 dias de retenção hidráulica. 
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Para atendimento dessa condição, será utilizada uma bacia de aeração com 

fluxo orbital para geração de zonas aeróbias e anóxicas e recirculação interna 

continua com volume mínimo de 30 m3/d x 5,80 d = 174,00 m³, considerando que a 

bacia terá 350 m3 o tempo de residência será de 12 dias.  

 Capacidade de Aeração 

Demanda de Oxigênio Carbonáceo 

A quantidade de oxigênio necessária para a efetivação do processo com 

degradação da matéria orgânica pode ser calculada pela expressão a seguir, que 

computa tanto a demanda para oxidação do substrato como para a respiração 

endógena do lodo ativado: 

O2 = a’ (DBO) + b’ (SSVTA) V 

Onde: 

 a’ = 0,80 (valor fixado considerando que pesquisas mostram variação na faixa 

de 0,65 a 0,80). 

 b’ = 0,12 d-1(valor recomendável – Ekenfelder e outros). 

 DBO = carga orgânica de 78,00 KgDBO/d. 

 SSVTA = Concentração de sólidos voláteis no tanque de aeração (licor misto)           

= 0,7 SSTA = 0,7 x 5000 = 3500 mg/L = 3,50 Kg/m³. 

 V = volume tanque de aeração = 188 m³. 

A resolução da expressão conduz a uma quantidade necessária de oxigênio de 141,36 

KgO2/d para remoção de carga orgânica no tanque de aeração. 

Demanda de Oxigênio para Nitrificação e Desnitrificação 

 Carga de Nitrogênio no Afluente ao Tanque de Aeração; N afluente bruto = 

14,81 kgN/d 

 Carga de Nitrogênio Admitido no Efluente Tratado; N efluente tratado = 30,00 

m³/d x (60 mg/l ÷ 1000) - N efluente tratado = 1,80 kg/d 
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 Carga de Nitrogênio no Lodo de Excesso (10% de N no lodo); N lodo excesso 

= 0,10 x (Produção de Lodo= 0,25.DBO), N lodo excesso = 0,10 x 78,0x 0,25 

kg/d= 1,95 kgN/d 

 Carga de Nitrogênio a ser Oxidado; N oxidado = 14,81 kgN/d – (1,80 kgN/d + 

1,95 kgN/d) , N oxidado = 11,06 kgN/d 

 Consumo de Oxigênio para Nitrificação; O2 p/ Nitrificação = 4,57 x N oxidado 

O2 p/ nitrificação = 4,57 x 11,06 kgN/d = 50,54 kgO2/d 

 Economia de O2 com Desnitrificação; 

 

O2 Desnitrificado = 2,86 NO3
- recirculado  

NO3
- Recirculado  = 

N oxidado∗retorno lodo

(Rtotal+1)
 

NO3
- Recirculado = 

11,06∗1

(1+1)
= 5,53 kg/d 

O2 Desnitrificado = 2,86 x 5,53 kg/d = 15,82 kg/d 

A demanda carbonácea de aeração calculada de 141,36 kgO2/d para promover o 

processo de remoção de nitrogênio deve ser acrescida de 50,54 – 15,82 = 34,72 

kgO2/d. A capacidade total de aeração a ser instalada será portanto de 141,36 + 34,72 

= 176,08 kgO2/d ou 9,78 kgO2/h, considerando 18h de operação do sistema de 

aeração por dia. 

 Sistema de Aeração 

Para suprir o oxigênio necessário e promover a agitação necessária, optou-se 

por um sistema composto de aeradores flutuantes propulsores de alta rotação para 

promoção da aeração e da agitação necessárias à reação biológica. 

O sistema de aeração deve ser capaz de transferir no mínimo 1,3 KgO2/kWh em 

condições de água pura a 20ºC e 1 atmosfera. Para cálculo da potencia será usada a 

seguinte equação: 

N = (No. Csw - C1. ∝. (1,02)T-20)/Cs 

Onde: 
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T = 35ºC no tanque de aeração. 

No = 1,3 KgO2/Kwh, capacidade de transferência do equipamento a 20ºC água pura. 

N = Transferência O2 nas condições de trabalho. 

Csw = 6,95 mg/L, saturação a 35ºC em esgoto industrial. 

Cs = Concentração saturação O2 a 20ºC = 9,09 mg/L. 

C1 = 2,0 mg/L, oxigênio dissolvido requerido no tanque. 

∝ = 0,9. 

Resolvendo a expressão obtém-se N = 0,86 KgO2/Kwh, definiu-se que para as 

câmaras a potência requerida total será: 

Ptotal  = 
9,78

0,86
 = 11,37 KW ≅ 15,26 CV 

Recomenda-se a instalação no tanque de aeração de 2 equipamentos flutuantes de 

aeração misturadores propulsores de 8 CV dispostos em “binário“, instalados em 

sentidos convergentes em relação ao fluxo interno do reator biológico. 

 Consumo de Nutrientes 

Nitrogênio e fósforo são nutrientes essenciais e limitantes para bom 

desempenho de sistema de tratamento biológico. 

A necessidade de nitrogênio (N) e fósforo (P) de um sistema de lodo ativado 

equivale a reposição desses mesmos nutrientes “perdidos” no lodo biológico em 

excesso, retirado durante a operação do sistema. Levando em consideração que o 

lodo biológico em excesso terá no mínimo 10% de nitrogênio e 2% fósforo e que a 

produção diária de lodo biológico será de 54,85 kg (item 6.1) chega-se a seguinte 

demanda de nutrientes: 

N = 0.1 x 54,85 = 5,485kg/d 

P = 0.02 x 54,85 = 1,097 kg/d 

Considerando a vazão de 30 m3/dia e as concentrações de 0,3 x 1.648 mg/l de 

N (nitrogênio) e 17,5 mg/l de P (fósforo) determinadas do chorume, existirá a 

disponibilidade de 14,83 KgN/dia e 0,53 KgP/dia. Pode-se concluir que apenas a 
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dosagem de 0,567 Kg/d de Fósforo será necessária, recomendando-se a aplicação 

diária de superfosfato triplo ou outro fertilizante fosfatado em pó diretamente no tanque 

de homogeneização. A quantidade efetivamente aplicada será ajustada em função do 

teor de fósforo do fertilizante selecionado 

 Decantadores Secundários 

Decantadores secundários de sistema de lodo ativado funcionam 

adequadamente sob regime contínuo ou semi-contínuo, recebendo uma vazão de licor 

misto, retornando a parte mais densa deste fluxo como lodo ativado e separando o 

efluente clarificado a ser conduzido ao corpo receptor. 

Serão dimensionados decantadores os quais estarão associados ao tanque de 

aeração, ambos a serem construídos semi-enterrados, de modo a garantir a 

separação sólido/líquido (lodo ativado/efluente tratado) e permitir o retorno de lodo 

ativado. 

Adotando uma taxa de aplicação de 0,5m3/m2.h e uma vazão de 30 x 1,5/ 24 = 

1,850m3/h dimensionou-se uma unidade com uma área superficial útil mínima de 

3,75m2, que pode ser atendida por um decantadores de 2,30 m de diâmetro fabricados 

em fibra de vidro, com profundidade útil de 3,0m. 

 Recirculação de Lodo Ativado 

Cada conjunto motor-bomba auto reescorvante terá a função de recalcar o lodo 

de retorno a partir do fundo dos decantadores secundários para o tanque de aeração. 

O desnível máximo (altura geométrica) considerado será em torno de 2,0 m, entre o 

ponto de partida e o ponto de descarga. Para manter um licor misto com concentração 

de 5000 mgSS/l será necessário recircular o lodo sedimentado no decantador 

secundário, com uma vazão Qr, determinada em função do teor de água do lodo a 

recircular. Considerando a favor da segurança e flexibilidade do sistema de tratamento 

um lodo de grande fluidez com 99,2 % de teor de água (9000 mgSS/l) a vazão de 

recirculação “r” será: 

r% = 
𝑆𝑆𝑇𝐴

SSRL−SSTA
 *100 = 

5000

9000−5000
= 125% 

SSLR – SSTA 9000 – 5000 
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Qr = 1,25 x 1,85 m³/h = 2,313 m³/h 

Foram adotados os seguintes critérios para o dimensionamento da elevatória: 

 Número de Conjuntos Motobomba: 2 conjuntos submersíveis, considerando 

que uma bomba será capaz de bombear a vazão máxima prevista. 

 Capacidade de Bombeamento: cada conjunto de motor bomba deverá ser 

capaz de bombear 2,313 m3/h de efluente de lodo de retorno, considerando 

uma recirculação de até 125%. 

 Será adotado um diâmetro de 100 mm para a linha de recalque. 

As perdas de cargas serão de acordo com a fórmula de Hazen-Williams para um 

coeficiente de atrito de C = 110, correspondente a ferro fundido, da ordem de (187 m 

 

Hg = 2,0 + 0,5 = 2,5 m.c.a 

Cada uma das duas bombas estará, portanto, submetida às seguintes condições: 

Q = 2,313 m³/h 

Hm = 2,5 m.c.a 

Em função da posição relativa tanque de aeração/decantadores recomenda-se 

a aquisição de dois conjuntos motor-bombas autoescorvante do fabricante Dancor 

modelo 706 S / 711 S - 1/2cv 

 Descarte do Lodo em Excesso 

O lodo em excesso será descartado a partir de derivação do circuito de retorno 

de lodo dos decantadores secundários para os adensadores. O desnível máximo 

(altura geométrica) considerado será em torno de 2,0 m, entre o ponto de partida e o 

ponto de descarga. 

3.13. Fase sólida de tratamento 

A fase sólida de tratamento corresponde ao desaguamento e destinação final 

dos lodos gerados no Reator Anaeróbio (Contact Process) e no Sistema de Lodos 
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Ativados será constituída pelas seguintes unidades de operação, compatíveis com a 

quantidade e características dos biossólidos gerados na fase líquida de tratamento: 

 Linhas de descarte de lodos anaeróbio e ativado em excesso; 

 Adensadores; 

 Leitos de secagem. 

3.13.1. Produção de Lodo 

A produção de lodo deve ser estimada considerando-se as contribuições do 

sistema anaeróbio e do lodo em excesso do sistema de lodo ativado. 

Lodo do DAFA – considerando que remoção de amônia funcionará a contento, 

a produção de lodo no reator anaeróbio se deverá ao crescimento de bactérias 

anaeróbias, admitindo-se uma taxa de produção de 0,25 kg de lodo por DBO 

removida. Serão gerados 30x6,5 KgDBO/d x 0,60 x 0,25KgSS/KgDBO = 

29,25KgSS/d. A tabela 12 mostra a produção do lodo do Reator Anaeróbio da ETE, 

considerando uma concentração de pelo menos 30 kg/m³ após o adensamento. 

 Lodo Ativado em Excesso 

A produção de lodo biológico é calculada em função da carga orgânica removida 

na fase líquida do tratamento, diminuída da fração destruída no processo de 

respiração endógena prevendo uma concentração de pelo menos 15 kg/m³ após 

adensamento. Esta definição pode ser resumida pela seguinte equação: 

Produção de lodo biológico = a (DBO processada) – b (SSVTA) V. 

Onde: 

a = coeficiente relativo aos sólidos voláteis sintetizados por unidade de DBO removida, 

também denominado de “coeficiente de produção“ sendo adotado 0,75. 

b = coeficiente relativo aos sólidos biodegradáveis, destruídos por dia por massa de 

sólidos em suspensão voláteis no tanque de aeração, sendo adotado 0,05 d-1. 

Resolvendo a equação para a etapa final (Tabela 12): 

Lodo Produzido = 0,75 x 234,00 - 0,05 x 3,5 x 188 = 25,6 Kg/d. 

Tabela 12 - Produção de Lodo na ETE Lagarto após adensamento. 
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ETE 
Carga Orgânica 
kg/d Entrada R. 

Anaeróbio 

DAFA  
Produção de Lodo 

Carga 
Orgânica 

kg/d 
Saída R. 
Anaeróbi

o 

Lodo Ativado 
Produção de 

Lodo 

kg/d m3/d kg/d m3/d 

Chorume Lagarto 195 29,25 0,98 78 25,6 1,71 

Fonte: Ecolurb, 2019 

A idade de lodo do sistema de lodo ativado será de [V (SSVTA) + Lodo nos 

decantadores)] ÷ Lodo Produzido = 3,5 (188 + 2 x 7,1) ÷ (25,6+29,25) = 12,84 d. O 

lodo estará estável, pois a idade de lodo é superior 18 dias, conforme referência a 

NBR 12.209. Dessa forma o lodo poderá ser processado de forma adequada em leitos 

de secagem, pois a emissão de odores desagradáveis é evitada. 

3.13.2. Captação e Transporte dos Lodos 

Na ETE o lodo ativado descartado e o lodo anaeróbio serão encaminhados para 

desidratação de formas semelhantes. Nos dois casos os lodos em excesso serão 

retirados dos circuitos de retorno de lodo, dentro de uma programação diária e 

encaminhados diretamente para os adensadores. 

3.13.3. Adensadores 

O adensamento é a primeira operação unitária da fase sólida de tratamento e 

precederá o armazenamento no tanque de estocagem. Serão implantados dois 

adensadores em funcionamento por bateladas, tendo, portanto com o nível variável 

ao longo das operações de enchimento e de retirada de líquido sobrenadantes. 

A produção de lodo a ser adensada retirada do Reator Anaeróbio e do sistema 

de lodo ativado corresponde respectivamente a 25,6+29,25= 55,1 Kg/d e terá um 

volume diário de V = 0,98+ 1,71 = 2,68 m³, a adensar. Serão utilizados para a função 

de adensamento 1 tanque construído em Fibra de Vidro, com volume de 12,50 m³, os 

quais receberão o volume diário da mistura de lodos descartados em bateladas (lodo 

DAFA a 30 KgSS/m³ e lodo ativado a 15KgSS/m³). Ao fim de 4 ou 6 horas o lodo 

estará adensado resultando num volume diário de 2,68 m³ considerando ou na 

concentração de 25 KgSS/m³ após adensamento, que será daí encaminhado para os 

leitos de secagem. Os Adensadores terão as seguintes dimensões: 
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Adensador: tanque fabricados em fibra de vidro 

Altura útil (total): 2,00 m (2,40 m) 

Diâmetro 2,50 m 

Área: 4,91 m2 

Volume (útil): 9,82 m³ 

Bordo livre: 0,40 m 

Forma: cilíndrico 

3.13.4. Leitos de Secagem 

A finalidade de um leito de secagem é separar as fases sólida e líquida do lodo 

produzido, desidratando e preparando-o para destinação final. A opção de otimizar e 

manter a aplicação desse método tradicional se deve a quantidade pequena e a 

estabilidade do lodo em excesso. Um fator adicional é que se pode produzir um lodo 

com alto teor de sólidos como o produzido em leitos aumentando-se o seu valor como 

adubo e condicionador de solo. A quantidade de lodo a desidratar corresponde a 2,68 

m³/d correspondente a mistura de lodos adensados 

Verificação Dimensional 

Considera-se que a produção de lodo 2,68 m³/d será processada durante ciclos 

de 12 dias de operação de leitos, adotando os seguintes critérios para 

dimensionamento: 

 Período estimado de secagem = 12 dias 

 Período necessário para limpeza do leito = 2 dias 

 Ciclo de operação resultante = 14 dias 

 Volume gerado por ciclo = 2,68 x 14 = 37,52 m³ 

A área de secagem mínima requerida para lâmina de carregamento de 40cm 

será = 93,8 m² e, portanto, 3 leitos com dimensões de 4,00m x 8,00m = 96 m² serão 

satisfatórios. O carregamento de sólidos (lodo) por ciclo “base seca”, resultará numa 
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taxa de aplicação 55,1 KgSS/d x 14d ÷ 96 m² = 8,03 KgSS/m², atende a recomendação 

de taxa máxima de 15 KgSS/m² previsto na NBR 12.209/2011. 

Recomenda-se que se implante em etapa posterior uma cobertura transparente 

que além de abrigar os leitos das chuvas, somará efeitos positivos decorrentes de 

aquecimento/evaporação obtido no interior de leitos cobertos. 

3.13.5. Elevatória de Retorno de Clarificado 

A estação elevatória terá como função recalcar o líquido drenado dos 

adensadores, dos leitos de secagem e ainda lodos flotados nos sistemas anaeróbio e 

de lodo ativado até o tanque de aeração da estação de tratamento. Considerando que 

num evento crítico seja necessário retornar toda precipitação pluvial de chuva de 100 

mm incidente na área dos leitos (96 m²) ao tanque de aeração no decorrer de um turno 

operacional. Recomenda-se adotar um conjunto motobomba com capacidade para 

bombear 3,0m³/h capaz de permitir o retorno ao tanque de aeração no espaço de 3,6 

horas. Considerando o desnível (altura geométrica) de 7,0m, entre o ponto de partida 

no poço da bomba e o ponto de descarga no tanque de aeração foram adotados os 

seguintes critérios para o dimensionamento da elevatória: 

 Número de Conjuntos Motobomba: 2 conjuntos submersíveis considerando 

que uma bomba será capaz de bombear sozinha a vazão prevista de 3,0 m³/h 

(um conjunto poderá ficar estocado, em seco). 

 Adoção de um diâmetro mínimo em PVC de FoFo 100 mm para a tubulação de 

recalque (parte enterrada) e ferro fundido nas partes ao tempo. 

 Para a determinação da altura manométrica (Hm) de projeto, devem ser 

consideradas além da altura geométrica (Hg) as perdas de cargas (Hf) de 

acordo com a expressão: HM = Hg + Hf 

As perdas de cargas decorrerão do atrito na tubulação cerca de 50 m que liga 

os dois pontos de bombeamento e em peças e conexões (6 curvas 90º, 2 registros 1 

TE e 1 válvula de retenção) equivalentes a 157 m de tubulação compondo com isso o 

comprimento total do emissário será de 50 + 157 = 207 m. 
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As perdas de carga serão de acordo com a fórmula de Hazen-Williams para um 

coeficiente de atrito de C = 110, correspondente a ferro fundido, da ordem de (207 m 

 

Hg = 7,0+ 0,5 = 7,5 m.c.a 

O conjunto moto bomba deve atender à seguinte condição: 

Q = 3,00 m³/h 

Hm = 7,50 m.c.a 

Os conjuntos moto bombas devem ser de boa qualidade e confiáveis, pois deles 

dependem a recirculação total do efluente, recomendando-se conjunto do fabricante 

Flygt modelo 3045 D 234 1,02CV 400V ou modelo equivalente da KSB ou ABS/Sulzer. 

O  

3.13.6. Funcionamento, controle e instrumentação 

Com o intuito de facilitar e efetivamente controlar a operação do sistema de 

tratamento, serão implantados os instrumentos e equipamentos descritos a seguir. A 

instrumentação e controle do sistema de aeração, das unidades de flotação e da 

unidade de desidratação serão definidos em forma final frente aos futuros 

fornecedores desses sistemas que também os suprirão. 

Entrada de ETE – em função da posição topográfica e chegada dos efluentes 

bombeados a partir da bacia número 1 de estocagem de chorume bruto, deverá ser 

implantada uma calha Parshall com garganta de 3”, antes do Tanque de 

Homogeneização e dessorção de Amônia. Esse medidor poderá ser dotado de 

indicador e totalizador de vazão com indicação local e na sala de controle, e servirão 

para controle de processo. 

Tanques de Homogeneização/Dessorção –. Será dotado de medidores para 

definição das manobras operacionais necessárias: 
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 Medidor de pH on-line – eletrodos na entrada e nas saídas dos tanques de 

equalização instruirão um sistema de controle de pH para uma faixa ideal de 

alimentação no reator anaeróbio, com dosagem de ácido ou álcali. 

 Condutivímetro – será instalado um condutivímetro on-line na entrada da bacia, 

com a função básica de determinar/confirmar alteração nas características do 

chorume afluente. 

Tanque de Aeração 

O tanque de aeração será alimentado a partir do reator anaeróbio. O lodo ativado 

que retorna ao tanque de aeração passa por outro dispositivo de divisão de fluxo antes 

de ser alimentado na extremidade oposta do tanque. 

Nessa unidade serão monitoradas as concentrações de oxigênio dissolvido, com 

um medidor de oxigênio portátil do tipo (YSI Modelo 50B) e de medidores de OD 

(Oxigênio Dissolvido) com sonda fixa em dois pontos do tanque de aeração. O limite 

mínimo de oxigênio dissolvido necessário nessas unidades será controlado, 

objetivando a otimização dos custos operacionais, sendo o sistema de aeração será 

ligado ou desligado em função das concentrações de O.D. medidas. 

Decantadores  

Nos decantadores será processada a clarificação final do efluente, e separado 

os lodos ativados anaeróbio e aeróbio os quais retornarão aos respectivos reatores 

(reator anaeróbio e tanque de aeração). Recomenda-se a aquisição de detector 

portátil para detecção da interfase que separa do lodo biológico do líquido clarificado, 

para ajustes periódicos. Dessas unidades seguirão apenas sinais de funcionamento 

(status) para a sala de controle. 

Saída de Efluente Tratado  

O efluente clarificado vindo dos decantadores secundários será medido numa 

calha parshall situada antes da bacia de estocagem de chorume tratado e dotada de 

um totalizador automático de vazão com indicação local e remota. 

Adensadores  
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As unidades irão dispor de medidor de nível. 

Elevatórias  

Todas as elevatórias terão o funcionamento controlado por níveis mínimos e 

máximos de lâmina d’água nos poços de sucção, e as bombas serão dotadas de 

horímetros. 

3.14. Informações detalhadas relativas aos esgotos sanitários das áreas 

administrativas 

Para as áreas administrativas esta previsto a instalação de sistema séptico, 

composto de fóssa e sumidouro, todos os efluentes domésticos serão coletados 

através de uma rede destinada exclusivamente para essa finalidade, tratando-se de 

rede em PVC aterrada a 1,5 m no solo, com diâmetro nominal de 100 mm. 

 

3.15. Memorial descritivo e de cálculo 

 Dimensionamento da fossa séptica: 

 O volume útil total da fossa séptica foi calculado pela fórmula: 

 

 

V = 1000 + N (CT + K Lf) 

 

Onde: 

V = volume útil, em litros 

N = número de pessoas ou unidades de contribuição 

C = contribuição de despejos, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia: C = 50 

(conforme tabela 1 da NBR 7229) 

T = período de detenção: 0,83 dias (conforme tabela 2 da NBR 7229) 

K = taxa de acumulação de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de 

acumulação de lodo fresco: 57 (conforme tabela 3 da NBR 7229) 

Lf = contribuição de lodo fresco, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia Lf = 

0,20 (conforme tabela 1 da NBR 7229) 
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Os detalhes construtivos da fossa séptica estão inseridos na planta 29 tratando-

se de um tanque cilíndrico com as seguintes dimensões:  

 Diâmetro: 1200 mm 

 Altura: 2750 mm 

 O sumidouro foi dimensionado em conformidade com a NBR 13.969/97 e 

através da seguinte formulação: 

 

𝑆𝑢 = [(
ℎ × 𝜋 × 𝐷

2
) + (

𝜋 × 𝐷2

4
)] ≥ [

𝐶 × 𝑁

1000 × 𝑇𝑎
]   

 

Onde: 

Su = superfície útil em m² 

h = profundidade abaixo da geratriz inferior da canalização de entrada: 2,75m 

π = 3,14 

D = diâmetro externo: 1,50m 

C = consumo por habitante em L/s: 50 

N = número de trabalhadores: 20 

Ta = taxa máxima de aplicação diária = 0,053 / NBR 13.969/97 

 

𝑆𝑢 = [(
2,75 × 3,14 × 1,5

2
) + (

3,14 × 1,502

4
)] ≥ [

50 × 20

1000 × 0,053
]   

 

𝑆𝑢 = [27,09] ≥ [18,86]   

 

3.16. Tratamento e disposição final do lodo 

 

A taxa de acumulação de lodo foi calculada para um intervalo entre limpezas de 

1 ano, para temperatura t > 20ºC, sendo equivalente a K = 57. 

O lodo gerado, por se tratar de um resíduo Classe IIA, será disposto na célula 

de resíduos domésticos, a qual será impermeabilizada e contém uma carga 

microbiana anaeróbia capaz de consumir a fração orgânica disponível no lodo.  

 Sistema de controle e segurança 
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O sistema de controle de segurança envolve o controle operacional, recebimento 

dos resíduos, controle do armazenamento, controle do aterramento, controle da 

estabilidade dos taludes, controle operacional de máquinas e o controle de mão de 

obra, como se segue: 

 

 Emissões Atmosféricas 

 

 Os gases a serem gerados pela CTR terão como fontes de produção o sistema 

de drenagem da célula de aterro sanitário, consistindo de uma mistura de dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4) e gás sulfídrico (H2S), tal como ilustrado na Erro! Fonte 

de referência não encontrada. 8. Todavia, os gases serão drenados e queimados de forma 

controlada, não causando grandes impactos ao meio ambiente.  

 

Figura 9 - Composição estequiométrica dos gases passíveis de serem gerados na CTR-LAGARTO. 

Fonte: ECOLURB, 2019. 

 

Poderão ser gerados dois tipos de resíduos, que podem ser entendidos como 

emissões atmosféricas, a saber: 

 

 Poeiras e particulados 

Poderão ser gerados nas fases de implantação e operação cerca de 228 µg/m3 

de partículas totais e 188 µg/m3 de partículas inaláveis, tendo como base os estudos 

de monitoramento realizados por Silveira et al. (2002). Todavia, essas emissões serão 

minimizadas em conformidade com o PO-15-Medidas mitigadoras em anexo (de 

acordo com CONAMA 03/1990). 

40%

50%

9%

1%

Metano

CO2

H2O

Outros
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 Biogás:  

Gerado na fase de operação com a produção estimada em 2.574.000 m3/ano, 

será queimado integralmente na estação de tratamento de gases (ETG) e também 

poderá ser usado como fonte de energia alternativa no processo de autoclavagem dos 

resíduos de serviço de saúde. 

 

3.17. Memorial descritivo e de cálculo para a queima do metano 

Considerando o aterramento anual de 31.824,00 t de lixo, com 55% de matéria 

orgânica e a taxa de conversão biológica de 150 Nm3/biogás por tonelada de lixo 

aterrada no período de um ano, temos uma produção de biogás estimada em 

2.625.484,00 m3 por ano, sendo considerada uma vazão pequena em termos de 

eventual aproveitamento energético do biogás gerado.  

O aterro será provido de uma rede de coleta de gases, consistindo de 24 drenos 

verticais com diâmetro de 1,0 m e uma tubulação PEAD diâmetro 150 mm, aumentada 

para 200 mm no barrilete. Essa rede será conectada com a estação de tratamento de 

gases, a qual possui um exaustor tipo Blower ZM61/Modelo 6101 com as seguintes 

características:  

 Composição volumétrica do biogás (%/Volume) CH4 - 40% e CO2 - 60%. 

 Temperatura de sucção do biogás: 27 a 35 ºC. 

 Vácuo na sucção do soprador: 100 a 150 mbar. 

 Pressão de descarga dos sopradores: 100 a 150 mbar. 

 Vazão na sucção em Nm3/h: 50.000 m3/ dia ou 2.000 a 2.500 m3/h. 

 Diâmetro da tubulação: 200 mm PEAD. 

 Altura do flare: 6 metros. 

 Diâmetro do flare: 8'. 
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 Inversor de frequência (VFD) acoplado com válvula de controle na sucção do 

soprador. 

 Motor à prova de explosão: 5 a 7 CV. 

 

3.18. Odores 

 A produção de biogás de aterro sanitário pode gerar odores desagradáveis 

devido à presença de substâncias à base de enxofre, como o gás sulfídrico (H2S). A 

produção de gás sulfídrico por m3 de biogás é estimada em 0,01 Nm3/m3. 

Considerando a produção de 2.625.484,00 m3/ano, a produção diária de gás sulfídrico 

seria equivalente a 71,93 Nm3/dia, produção considerada muito pequena em relação 

às Resoluções CONAMA 03/90 e 382/06. Mesmo assim, o aterro será provido de um 

sistema de coleta e tratamento dos gases pela via térmica, sistema esse que 

minimizará a migração de odores. Todos os procedimentos de coleta e tratamento dos 

gases deverão obedecer o que está especificado no Programa de Controle da 

Qualidade do Ar. Os gases serão drenados, coletados e queimados de forma 

controlada na ETG - Estação de Tratamento de Gases. 

O biogás poderá ser utilizado no empreendimento, a saber: 

 Biogás 

O biogás tem em sua composição 40% de metano, que é classificado de acordo 

com a NBR 10.004/04 como um combustível tóxico perigoso - Classe I. Possui 

produção estimada em 2.625.484,00 m3/ano e poderá ser usado como fonte de 

energia alternativa no processo de autoclavagem dos resíduos de serviço de saúde. 

 

3.18.1. Controle operacional 

Consiste nas atividades de controle das fases de implantação e operação do 

sistema, através de registro dos fatos que provocam a sua transformação, utilizando-

se de planilhas apropriadas, conforme procedimento operacional, que deverão ser 

catalogadas e arquivadas, de modo a propiciar condições para ordenação, avaliação, 

estudos e pesquisas necessárias ao bom desenvolvimento do sistema. 

 

3.19. Recebimento de resíduos 
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O recebimento de resíduos consiste de operação preliminar de vistoria a ser 

efetuada na portaria, onde o caminhão de resíduos será vistoriado por profissional 

treinado e instruído, que irá verificar a origem e classificação do resíduo, de forma a 

orientar para qual unidade de tratamento o mesmo deve seguir, ou para não permitir 

que resíduos fora das especificações ou de geradores não autorizados adentrem no 

sistema, devendo o fiscal ter autoridade para liberar ou não o caminhão.  

Não será permitida a entrada de resíduos com umidade superior a 85%, resíduos 

industriais perigosos ou qualquer resíduo fora das especificações, com exceção de 

doméstico, hospitalar e podas.  

3.20. Aterramento de resíduos domésticos 

O aterramento será feito de que a a fração de resíduos não passíveis de 

reciclagem será aterrada na célula para resíduos Classe IIA e Classe IIB, construída 

de acordo com a NBR 13.896/97 – Aterros de Resíduos Não Perigosos - Critérios para 

Projeto, Implantação e Operação. 

 

3.21. Cálculo da estabilidade dos taludes 

Após a definição do layout do Projeto, e de posse dos resultados do estudo de 

prospecção in-situ, amostragem de solo e ensaios geotécnicos, foram feitas duas 

baterias de análises da estabilidade dos maciços da célula de aterro sanitário, 

considerado a geometria mais crítica, ou seja, os perfis de 25,00 e 35,00 metros de 

altura, respectivamente, considerando desde a base conforme ilustra a Planta em 

anexo, linha de corte 1 transversal , e linha de corte 2  longitudinal. 

Como condições de contorno ou situações limites, foram utilizadas as 

recomendações da Norma Brasileira de Estabilidade de Taludes – NBR 11682, a qual 

preconiza os valores mínimos aceitáveis para o fator de segurança FS=1,3 para o 

estágio de final de construção e FS=1,5 para estágio de longo prazo.  

Para o caso do estudo da estabilidade do aterro sanitário, os resultados da 

inferência matemática-estatística indicam conduzir os estudos pelo Teorema de 

Equilíbrio Limite; analisado pelo Método de Spencer (método rigoroso) e suportado 

pelo programa computacional SLOPE/W. Essa conjunção, embora trabalhosa, 

permite atender inúmeras variantes e condições de contorno, como exemplo a 
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questão da inclusão de parâmetros comportamentais: variação temporal do perfil 

geométrico do maciço; variação do teor de umidade; variação da manta líquida; 

variação do teor de sólidos voláteis; efeito da pressão do biogás; efeito da capacidade 

de campo; efeito dos recalques diferenciais; aumento da densidade do lixo pela 

decomposição; efeito do empuxo do dique de contenção; deslocamentos rotacionais 

e de translação; efeito binário da resistência horizontal e vertical das fatias, resultando 

em uma avaliação pormenorizada e criteriosa, embasada nas ferramentas mais 

precisas e confiáveis existentes no presente momento. 

No futuro o aterro sanitário terá o perfil geométrico  mais crítico definido em 

projeto, iniciando na cota 167,00 metros e terminando na cota 202,00 metros. As 

figuras seguintes mostram os perfis estudados (Figura 10 e Figura 11).  

 

Figura 10 - Linha 1 - Perfil transversal Fonte: Ecolurb, 2019. 

 

Figura 11 - Linha 2 - Perfil longitudinal. Fonte: Ecolurb, 2019. 

 

As características dos materiais envolvidos no estudo de estabilidade são: 
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 Dique de contenção em corte de solo 

Feito em argila compactada, k (variável)=1x10-6cm/seg a 1x10-5cm/seg, altura 

de 3,76 metros (altura média), escavado no solo; peso específico: 20,30 KN/m3; 

parâmetros de resistência ao cisalhamento: c´= 30 KPa,  Ø´=25º e Ru=0%. 

 

 Lixo insaturado (simulado) 

Compactado em rampa 1:3(V:H), altura de 15,00m, com 3 a 5 passadas,  teor 

de umidade = 50%;   coeficiente de permeabilidade  k=1x10-4cm/seg; peso 

específico=13,00 KN/m3; parâmetros de resistência ao cisalhamento: c´= 10 KPa,  

Ø´=25º e Ru=5%; pressão de biogás = 5 mca. 

 

 Lixo saturado (simulado) 

Compactado em rampa 1:3 (V:H), altura de 15,00 metros com 3 a 5 passadas,  

teor de umidade = 70%;  coeficiente de permeabilidade  k = 1x10-4cm/seg; peso 

específico = 13,00 KN/m3; parâmetros de resistência ao cisalhamento: c´= 12 KPa,  

Ø´= 25º e Ru=10%; pressão de biogás = 10 mca. 

A Tabela 13 seguinte resume os parâmetros e condições de contorno utilizadas 

no presente estudo. 

Tabela 13 – Condições de contorno. 

 

Fonte: Ecolurb, 2019. 

Para essas condições teóricas, os fatores de segurança mínimos para a situação 

de longo prazo foram calculados. Esses valores estão em conformidade com a Norma 

Brasileira de Estabilidade de Taludes – NBR 11.682, a qual preconiza os valores 
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mínimos aceitáveis para o fator de segurança mínimo para o estágio final de longo 

prazo FS=1,5. Assim, em termos de estabilidade e segurança, a cota de projeto 

oferece níveis exequíveis de segurança à ruptura dos taludes, desde que mantidas as 

especificações de projeto e a conformidade metodológica na operação, isto é 

compactação ascendente e cobertura diária com argila na espessura de 0,20, rampa 

1:3 (vertical:horizontal). 

Para complementar o estudo de estabilidade do projeto, utilizou-se o Método de 

Spencer e suportado pelo programa computacional SLOPE/W, foram feitos 2 novos 

ensaios (retro análises),  onde os taludes foram fatiados (partidos em lamelas) a cada 

10 metros.  

Esse estudo detalhado permitiu eliminar os riscos de ruptura e desabamento dos 

taludes nesses trechos. Os estudos de retro análise provam que os taludes mais 

críticos do aterro sanitário se inserem na envoltória de SINGH & MURPHY. Portanto, 

apresentam elevados níveis de segurança, eliminando qualquer hipótese sobre 

situações instáveis e de risco de desabamento, caso sejam mantidas as condições de 

projeto. 

Na planta em anexo podem ser observados os resultados gráficos do cálculo de 

estabilidade usando o SLOPE/W, onde se obteve para a Linha 01 transversal: 1,4 para 

curto prazo. Vale observar que nesse ponto, deve ser considerado um recalque 

diferencial da ordem de 30% promovido pelo processo de decomposição por 

lixiviação. Assim, após 5 a 10 anos, o perfil tenderá a mudar, reduzindo a altura em 

torno de 10,50 metros. Essa modificação implicará em um aumento do coeficiente de 

estabilidade, situando-se em torno de 1,6 para longo prazo (Tabela 14). 

Tabela 14 – Resultados do cálculo de estabilidade. 

COEF.SEGURANÇA C. TRANSVERSAL C. LONGITUDINAL

Fs-cp 1,4 1,3

Fs-lp 1,6 1,5

Hmax(m) 25 35

Método

Teorema

Programa

CALCULO DA  ESTABILIDADE  DOS TALUDES - RESULTADOS

SPENCER

Equilíbrio limite

SLOPE/W  
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Fonte: Ecolurb, 2019. 

Seguindo esse mesmo raciocínio, no que se refere à Linha de 2 longitudinal, foi 

obtido para curto prazo um coeficiente de estabilidade de 1,3 e 1,5 para longo prazo. 

Desse modo, pode-se inferir que o maciço de resíduos é estável a curto prazo e 

mais estável a longo prazo. Recomenda-se que o monitoramento seja feito 

semestralmente para aferição do comportamento do maciço de forma a permitir 

intervenções quando se fizerem necessárias. 

Recomenda-se também instalar 1 piezômetro, partindo do topo do aterro até a 

base na interseção das duas linhas, tal como mostrado na figura seguinte e planta em 

anexo. Além disso, se faz necessário instalar 4 inclinômetros, sendo 2 na cota 

197,00m  e 2 na cota 187,00m (Figura 12). 
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Figura 12 - Localização do piezômetro e inclinômetros, de acordo com o projeto base da CTR. Fonte: 

Geofortes, 2019 & Ecolurb, 2019. 

 

3.22. Monitoramento da manta líquida 

O monitoramento do nível da manta líquida da célula tem por objetivo controlar 

o fluxo de líquidos e a influência das pressões neutras sobre os taludes. O 

monitoramento da manta líquida deverá ser feito no poço de descarga a cada 6 meses. 

3.23. Controle operacional da frente de serviço 

Representa o controle quali-quantitativo dos resíduos a serem aterrados na 

frente de serviço, da forma e geometria de aterramento, do controle de compactação, 

da cobertura diária e final, da execução dos drenos de líquidos e de gases . 
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3.24. Controle de materiais aplicados 

Os materiais aplicados na execução dos serviços de drenagem, cobertura e 

manutenção de acessos deverão ser controlados diariamente. 

 

3.25. Controle operacional das máquinas 

Representa o controle sobre as horas de máquinas em operação, além do tipo 

de serviço executado e das condições de trabalho, cujo apontamento é de 

responsabilidade do encarregado de campo. 

 

3.26. Controle de mão de obra 

Este controle é naturalmente exigível em qualquer atividade, sendo atribuído ao 

encarregado, junto à administração do sistema, o qual poderá ser realizado através 

de relógio de ponto. 

 

3.27. Segurança e prevenção de acidentes 

A segurança e prevenção de acidentes serão executadas em conformidade com 

os PPRA-Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,PCMSO-Programa de 

Controle Médico da Saude Ocupacional, LTCAT-Laudo de condições Técnicas do 

Trabalho além dos PGR – Programa de Gerenciamento de Risco e PCEL – Plano de 

Contingência e Emergência Local e em conformidade com a APR – Avaliação 

Preliminar de Risco descritas no PPRA. 

Dentro do empreendimento, deverão existir placas de sinalização contento o 

texto “Frente de Serviço” e setas direcionadas às unidades da CTR. As placas 

devem indicar o sentido que deve ser tomado para se chegar e como sair da unidade. 

As placas deverão ser confeccionadas em tamanho, formato e materiais ideais, 

de forma que possibilitem sua visualização, tanto de dia, quanto de noite, seguindo os 

padrões previstos para as placas de indicação de rodovias. 

Na Frente de Serviço, deverão ser afixadas placas de localização elucidativas 

da área que deverá seguir os padrões das placas rodoviárias de serviços auxiliares e 

ainda, caso necessário, placas que seguem os padrões das placas rodoviárias de 

sinalização de obras, alertando o pessoal quanto ao tráfego de caminhões, velocidade 
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permitida, máquinas, equipamentos, homens trabalhando, conforme os exemplos que 

se seguem (Figura 13):  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 - Placas de sinalização. Fonte: Ecolurb, 2019. 

 

No intuito de orientar o fluxo de veículos e reduzir os riscos de acidentes 

dentro do empreendimento, em toda área da CTR, deverão ser afixadas, em locais 

estratégicos e ao longo das vias e acessos, placas educativas e de advertência, 

como mostradas a seguir (Figura 14):  

 

 

 

 

 

 
Figura 14 - Placas de sinalização. Fonte Ecolurb, 2019. 

 

Deverão ser seguidos os padrões definidos pelos guias de sinalização 

rodoviária. Todas as placas de sinalização (Figura 15) deverão ser afixadas em locais 

visíveis e estratégicos, ao longo da via perimetral e dos acessos provisórios, devendo 

ser utilizados os equipamentos e pessoal previamente citado no procedimento. 
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Figura 15 – Placas de sinalização. Fonte: Ecolurb, 2019. 

 

3.28. Monitoramento de ruídos 

O monitoramento de ruídos é parte essencial do PCMSO e do Plano de Controle 

de Ruído. Não obstante, de forma genérica alguns procedimentos devem ser 

adotados, em particular o uso de EPIs - Equipamentos de Proteção Individual.  

 Emissão de ruídos 

 De acordo com a Resolução CONAMA 10.151/00, o Nível de critério de 

avaliação (NCA) para ambientes externos industriais em dB(A): 

 Diurno: 70 dB(A) 

 Noturno: 60 dB(A) 

 O nível de pressão sonora será calculado pela fórmula: 

 

 

 

Onde: 

- Li é o nível de pressão sonora, em dB(A), lido em resposta rápida (fast) a cada 5 s, 

durante o tempo de medição do ruído. 

- n é o número total de leituras. 

 Os principais equipamentos geradores de ruídos são: 

 01 trator de esteira. 

 03 caminhões basculantes. 

 01 retroescavadeira. 
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 Na área em estudo o monitoramento da poluição sonora será realizado pela 

própria empresa em pontos estratégicos, através de um decibelímetro de precisão 

Modelo DEC – 430, escala de medição 35-130 dB. 

 Conforme o Programa de Controle de Ruídos, será obrigatório o uso de 

abafadores de ruídos por todos os funcionários que circulem no local, visto que os 

impactos serão localizados, pois não há moradias nas proximidades de 500 metros.  

Se considerarmos a lei dos inversos dos quadrados dB(x)= db(1m)+20log(1/x) a 100 

metros um nível de pressão de 150 db baixará para 56 db. 

 

3.29. Caracteristicas técnicas gerais 

Os resíduos domésticos, ou comerciais, serão coletados em caminhões 

compactadores providos de sistema de contenção de líquidos. Os resíduos de serviço 

de saúde serão coletados em caminhão apropriado, provido de sistema de contenção 

de líquidos. A CTR foi projetada para tratar os resíduos dos serviços de saúde através 

da autoclavagem e aterramento dos resíduos pós tratamento térmico em células 

impermeabilizadas e providas de sistema de tratamento de líquidos e gases. Vale 

observar que o sistema de coleta não é de responsabilidade da CTR, mas somente o 

controle no momento da descarga, mesmo assim, para a disposição final no sistema, 

a coleta deverá ser padronizada, atendendo aos requisitos normativos e legais, ou 

seja, as normas NBR 12.810 e NBR 14.652 da ABNT, que regulamentam o transporte. 

A Central de Tratamento de Resíduos será provida de um sistema de controle, 

consistindo de balança e software, permitindo controlar o fluxo de resíduos com 

rastreabilidade, partindo da origem até o destino final. O layout geral do 

empreendimento está apresentado na planta 01 (em anexo). 

Esta unidade é destinada ao manejo, tratamento e destino final dos resíduos 

domésticos (comercial), resíduos industriais orgânicos não perigosos e resíduos de 

saúde após a autoclavagem.   

Em termos de tratamento e destino final, todas as unidades são importantes, 

com destaque para a Unidade de Aterro Sanitário, a Unidade de Autoclavagem, a 

Unidade de tratamento de chorume e a unidade tratamento de gases, as quais 

permitem o manejo dos resíduos minimizando os impactos ambientais decorrentes 

dessa atividade (Figura 16). 
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Figura 16 - Fluxograma de resíduos da CTR – Lagarto. Fonte: Ecolurb, 2017. 
 

 

3.30. Equipamentos para implantação da CTR 

 01 trator de esteira. 

 03 caminhões basculantes. 

 01 retroescavadeira 

 

3.31. Layout do sistema 

O layout foi elaborado em conformidade com a geomorfologia do terreno, onde 

foi escolhida a área de maior elevação, sendo preservada a área de preservação 

permanente e a área de reserva legal, conforme as seguintes plantas em anexo: 

 PLANTA  - 01 - Layout geral de Topo 

RESÍDUOS 

DOMÉSTICOS 

RSD 

RESÍDUOS 

SERVIÇOS DE 
SAÚDE 

RSS 

ATERRO 
SANITÁRIO 101t/d 

1t/d 
AUTOCLAVAGEM 

LAGARTO 

1t/d 

1t/d 

PESAGEM 

COLETA 

102 t/d 

BIOGÁS 

ETE 

CHORUME 

ETG 
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Como se observa, o layout apresenta uma distribuição espacial que inclui a via 

de acesso, o pátio de manobra, as instalações de apoio, a unidade de tratamento de 

líquidos (ETE), unidade de tratamento de gases (ETG), unidade de autoclavagem para 

resíduos do serviço de saúde (RSS) e a célula para resíduos domésticos Classe IIA, 

além de cerca e cinturão arbóreo. 

 A seguir estão relacionados os dados sobre a área total do projeto e por 

unidade operacional. 

 Área total 

 A área total do terreno, considerando a descrição perimétrica, mede 572.438,48 

m2 e tem perímetro de 3.485,64 m. 

 Área útil  

 A área útil que inclui as utilidades mede 96.068,16 m2, não estando incluídas: 

a área do cinturão arbóreo, área de  Reserva Legal, como segue: 

 

 Área para Autoclave – RSS..............................................            38,78 m2 

 Área da ETE....................................................................      17.394,28 m2 

 Área da ETG.....................................................................            52,05 m2 

 Resíduo Classe II e (Domiciliar e Comercial)....................      71.052,70 m2 

 Prédio Administrativo..........................................................         86,00 m2 

 Prédio da Balança...............................................................          24,25 m2 

 Prédio de Manutenção........................................................        132,00 m2 

 Dique de lavagem...............................................................        160,01 m2 

 Vias internas de acesso....................................................        7.128,09 m2 

Outras áreas 

 Área de Reserva legal.........................................................114.487,68 m2 

 Área do cinturão arbóreo.......................................................24.324,22 m2 

3.32. Concepção básica do sistema de impermeabilização  da base do 

aterro sanitário 

A base será impermeabilizada mantendo os seguintes detalhes mostrados no 

perfil da impermeabilização da base: os resíduos serão dispostos sobre uma camada 

de solo fortemente compactada, com espessura de 0,60 m e permeabilidade de k=10-
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6 cm/seg. Acima desta camada de solo haverá uma manta de PEAD 2mm + BIDIM 

300 g/m2, em seguida vem a camada drenante e dreno testemunho com espessura 

de 0,60m.  

Na cobertura final, na última camada do aterro teremos, solo argiloso, acima da 

camada drenante final, depois uma manta de PVC com 1mm de espessura conjugada 

com um geotêxtil não tecido de 150 gr/m, acima desse geotêxtil, solo drenate e 

camada de solo vegetal onde será plantada gramíneas, tal como ilustrado na planta 

em anexo e na Figura 17. 

 

Figura 17 - Detalhe da impermeabilização da base. Fonte: Ecolurb, 2019. 

 

3.32.1. Teste de percolação do solo  

 

 Para a caracterização do solo quanto a impermeabilização foi feito o teste de 

percolação conforme a NBR 13.696/87 aproveitando a estrutura instalada pela 

sondagem, sendo assim os pontos que foram aplicados os teste coecidiram com os 

locais de verificação do subsolo (Figura 18). 
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Figura 18 - Pontos de aplicação do teste de permeabilidade. Fonte: Geofortes, 2019. 
 

De acordo com a metodologia adotada tem-se a primeira ação a saturação do 

solo por 10 minutos de acordo com a recomendação da ABGE (2013), esse tempo foi 

respeitado igualmente nos quatro furos, em um segundo momento com o solo já 

saturado inicia-se a leitura do tempo que se leva para a retração do nível D’agua, 

Utiliza-se a seguinte formula (ABGE, 2013):  

k= Δ𝒉Δ𝒕×𝟏𝒊(𝟐𝒉𝒓+𝟏) 

Onde:  

K = coeficiente de permeabilidade (cm/s)  

Δh/ Δt = Variação da altura medida em função do tempo (cm/s)  

i = constante geométrica do cilindro (igual a 5)(adimensional)  

r = raio do furo (cm)  

h = altura do furo (cm) 

 

Os testes do presente estudo teve uma padronização no que diz respeito ao raio 

do furo (20,32 cm) e a altura do furo e variação do furo (40 cm), alterando apenas o 

tempo (Δt) e o coeficiente de permeabilidade K, de cada ponto de teste que pode ser 

observado na Tabela 15. 

 
Tabela 15 - Pontos de aplicação do teste de permeabilidade e resultados encontrados. 

Ponto de teste X y 
Δh 

(cm) 
Δt (s) 

K 
(cm/s) 

SP 1 8798139 652249 40 1062 0,0025 

SP 2 8797806 652494 40 1288 0,0021 

SP 3 8797963 652492 40 1312 0,0021 

SP 4 8798055 652553 40 1262 0,0021 
Fonte: Geofortes, 2019. 
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Cada resultado pode ser comparado na  escala da  proposta por MELLO & 

TEIXEIRA (1967), que relaciona o coeficiente de permeabilidade (K) com a 

granulometria do solo encontrado (Figura 19). 

 
Figura 19 - Escala de granulometria segundo o coeficiente de permeabilidade. Fonte: MELLO & 

TEIXEIRA (1967). 

Em comparação dos resultados encontrados com a escala de MELLO & 

TEIXEIRA, o solo da area de estudo está entre a variação de areias média a areia 

fina, que mostra um solo com alto grau de permeabilidade, devido a alta porosidade 

encontrado no solo, o detalhamento das características pedológicas será feita no 

diagnostico do meio físico.  

 

3.32.2. Implantação das áreas de apoio 

A CTR LAGARTO é constituída por várias unidades provisórias e definitivas, 

conforme a planta Layout geral (em anexo). As unidades que compõe a CTR são as 

seguintes: 

 

3.32.3. Canteiro de obras fase de implantação do empreendimento 

O Canteiro de obras é uma unidade operacional provida de instalações provisórias 

visando a implantação da CTR-LAGARTO, em conformidade com as normas e 

regulamentações ambientais 

A seguir é apresentado o cronograma de execução do empreendimento (Figura 

20). 
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Figura 20 - Cronograma de execução para instalação do CTR de Lagarto/SE. Fonte: Ecolurb, 2019. 

 

 Preparo do terreno:  

O canteiro de obras será instalado em área de 1.500,00 m2, sendo 30,00 metros 

de frente por 50,00 metros de fundo. Nessa área será instalada a guarita e escritório, 

mais o prédio dos vestiários, cozinha, refeitório e almoxarifado. A área deverá ser 

limpa com trator de esteira, permitindo o nivelamento na cota 176 m. 

 Remoção da camada vegetal 

Iniciar a limpeza com trator de esteira na área total, 1.500,0 m2, removendo a 

camada vegetal, a qual deverá ser acumulada em leira em área contígua. 

 Cerca:  
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A área onde será implantado o canteiro de obras deverá ser fechada com cerca 

de arame liso e postes de madeira, totalizando 160 m de cerca.  

 Abastecimento de água:  

A água a ser utilizada na fase de instalação será extraída de poço artesiano a 

ser instalado no local em conformidade com a outorga a ser obtida no órgão 

competente. No lapso de obtenção da outorga, a água necessária, 12,00 m3 por dia, 

será adquirida com fornecedores locais através de caminhão pipa. 

 Energia:  

A energia necessária nessa fase de implantação será adquirida através da 

instalação de um transformador com as seguintes características - transformador 

Monofásico de 30 KVA, f=60 Hz; W2 = 30 KVA; V1 = 12000 volts; V = 110 volts 

segundo contrato de fornecimento com a Eletrobrás Distribuição. 

 Preparação de acesso: 

O acesso principal deverá ser pavimentado com material arenoso e pedregulho 

existente no sítio. O trecho a ser pavimentado deve medir 50,00 metros de 

comprimento por 10,00 metros de largura. A pista de rolamento deverá ter caimento 

para os dois lados, com inclinação de 3%. O acesso deverá ser fortemente 

compactado até 95% do Proctor Normal. 

 Prédio da guarita e escritório:  

O prédio da guarita e escritório, conforme planta 44, mede 19,05 m2 e deverá ser 

construído com bloco de alvenaria, com pé direito de 3,00m. O prédio tem uma sala 

para a vigilância, um escritório e um banheiro. O prédio terá piso cimentado liso e 

cobertura de telhas de zinco, com forro em placas de gesso. 

 Prédio dos vestiários, cozinha, refeitório e almoxarifado:  

Conforme mostra a planta 44, o prédio dos vestiários, cozinha e refeitório e 

almoxarifado, mede 31,68 m2 e deverá ser construído em alvenaria de bloco de 
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concreto com pé direito de 3,00 metros. O prédio tem uma sala para almoxarifado; 

uma sala para cozinha e refeitório; e vestiário com 3 banheiros, incluindo 1 banheiro 

para portadores de deficiência contendo: 

                           - Barras de apoio; 

- Bancos articulados; 

- Torneira Hydra de alavanca; 

- Adaptadores para bacia sanitária; 

- Caixa de descarga acoplada. 

O prédio terá piso cimentado liso e cobertura de telhas de zinco, com forro em 

placas de gesso. 

 

 Águas pluviais:  

As águas pluviais do acesso e da área serão desviadas para a área externa 

através de canaletas 0,60m, construídas com  solo compactado em conformidade com 

a planta 44. 

 

 Telefone:  

A área será servida por telefonia celular, via rádio. 

 

 Esgoto:  

Os esgotos gerados durante a fase de construção da CTR serão destinados ao 

sistema de fossa e sumidouro a ser instalado no local em conformidade com a planta 

39 (em anexo). 

 

 Primeiros socorros:  

O kit de primeiros socorros deve estar sempre completo e acessível. Precisa 

conter materiais que sejam para curativos de emergência, como se seguem: 
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 Antisséptico e soluções: 

Vaselina 

Soro fisiológico 

Solução iodada 

 Outros dispositivos: 

Bolsa de água quente 

Bolsa de água gelada 

Repelente de insetos 

Cotonetes 

 Instrumentos: 

Tesoura 

Pinça 

Termômetro 

Luvas cirúrgicas 

 Medicamentos: 

Analgésicos 

Antiinflamatórios 

Antitérmicos 

Antialérgicos 

Colírio 

Remédios para náusea e vômitos 

 Itens para curativos: 

Gazes 

Esparadrapo 
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Micropore 

Algodão 

Ataduras de crepe 

Band-Aid 

 Resíduos sólidos domésticos:  

Os resíduos sólidos a serem gerados na fase de instalação totalizam cerca de 

20 kg por dia, onde a fração descartável, 10 kg/dia, os quais serão diariamente levados 

para o aterro municipal até que seja construída a célula de aterramento. Os resíduos 

gerados na obra serão reciclados em recicláveis e descartáveis. Assim, todo material 

passível de reciclagem será segregado e armazenado para permitir seu retorno à 

indústria da reciclagem. Vale lembrar que o empreendimento proposto é uma iniciativa 

privada e não pública. 

 Emissão de poeira e particulados no ar:  

Fazer o umedecimento diário da via de acesso interna, exceção nos períodos de 

chuvas. 

 Emissão de ruídos:  

Será obrigado o uso de abafadores de ruídos por todos os funcionários que 

circulem no local conforme especificado no procedimento PPRA-Programa de 

Prevenção a Riscos Ambientais, visto que, os impactos serão localizados, pois não 

há moradias nas proximidades de 500 metros.   

 

3.32.1. Plano de Gerenciamento de Resíduos-PGR  

 Os resíduos gerados no empreendimento compreendem aqueles gerados 

durante a implantação e na operação. 

 Fase de implantação 

 Na fase de implantação, serão gerados 03 tipos de resíduos, assim estimados: 
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- Resíduos da construção civil e entulho: 2 ton/mês. Serão armazenados 

temporariarmete em baias de resíduos devidamente sinalizadas, obedecendo as 

diretrizes do CONAMA 275/2001 que “estabelece o código de cores para coleta 

seletiva”. Por fim deverão ser destinados preferencialmente ao processo de 

reciclagem podendo ser aplicados na pavimentação nos acessos internos, controle de 

erosão. 

- Esgoto doméstico: 3.000 L/dia, que serão tratados no sistema de fossa e sumidouro  

- Lodo de esgoto: 0,33 m3/ano, a ser armazenado e posteriormente disposto no aterro 

sanitário ápos processo de secagem. 

 Fase de operação 

Na fase de operação, serão gerados 04 tipos de resíduos, assim estimados: 

- Esgoto doméstico: 3.000 L/dia, que serão tratados no sistema de fossa e sumidouro. 

- Lodo de esgoto: 0,33 m3/ano, a ser armazenado e posteriormente disposto no aterro 

sanitário ápos processo de secagem. 

- Chorume: 7300 m3/ano, ou 20 m3/dia, que serão tratados na ETE, a qual permite a 

reciclagem da água tratada na manutenção do cinturão arbóreo. 

- Gases: 2.625.484,00 m3/ano, que serão coletados e queimados integralmente na 

estação de tratamento de gases. 

- Lixo doméstico: 20 Kg/dia, os quais são resíduos de alimentos, papel, plástico e 

metais que serão destinados juntamente com os demais resíduos recebidos na CTR. 

- Lixo industrial ou classe I conforme NBR ABNT 10004:04: 10 Kg/mês - estopa, lata 

de óleo vazia, lata de tinta vazia, lata de graxa vazia, filtro de óleo e EPI's. Esses 

resíduos serão destinados a empresas terceirizadas devidamente licenciadas pelos 

órgãos ambientais competentes no caso a ADEMA/SE entre outros interestaduais, 

desde que possuam autorização de transporte rodoviários de resíduos perigosos 

conforme as normas vigentes do estado de Sergipe entre outras. 
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3.32.2. Unidades definitivas  

 Unidade de Portaria (Balança) – RD 

 Para o recebimento dos resíduos da cidade de Lagarto/SE, O prédio da 

Balança servirá para abrigar a vigilância e fiscalização, a ser construído em alvenaria, 

medindo 24,25 m2. Este prédio será mantido na cota 158,00 m. 

Sua edificação visa o controle da origem, qualidade e quantidade dos resíduos 

destinados à CTR LAGARTO. Após a pesagem dos veículos, o balanceiro efetuará os 

registros necessários, contendo informações sobre a origem do resíduo, o tipo, a 

quantidade, placa do veículo, tara, destinação e etc. 

O balanceiro deverá ter conhecimento dos locais para a descarga dos 

caminhões, por tipo de resíduos transportados, sendo informado previamente pelo 

encarregado. Através de tal procedimento será realizado o controle do fluxo dos 

resíduos previamente definidos pelo engenheiro responsável pela obra. 

 Unidade Administrativa – ADM 

 O prédio administrativo, também será construído em alvenaria, medindo 85,99 

m2. Será mantido na cota 158,00 m e provido de salas para técnicos, banheiros 

(incluindo banheiros para portadores de necessidades especiais - PNE). 

 

 Unidade de Manutenção / Garagem – MAN 

 O prédio da manutenção será construído em alvenaria e estrutura metálica, 

com área disponível de 132,00 m2. Este prédio, que também será mantido na cota 

159,00 m, será provido de diques de lavagem, oficina para reparos, banheiros e 

acomodações. Dentro dessa mesma área será construído o pátio de máquinas, que 

servirá para abrigo dos equipamentos utilizados na CTR. Os líquidos gerados nos 

diques serão retidos na caixa de gordura e areia, e depois tratados na fossa e 

sumidouro. 

 Central de triagem de resíduos sólidos 
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Prédio com 71.052,70 m2, onde se dará a segregação dos resíduos sólidos 

urbanos que consiste na operação de separação dos resíduos por tipologia e classe, 

conforme norma ABNT NBR- 10.004/2004 e RDC 222/2018 da ANVISA. Os resíduos 

sólidos urbanos ou RSU irão diretamente a célula do aterro sendo aterrado no mesmo 

dia da chegada a CTR. Já Com os resiudos do serviço de saúde classificados pela 

RDC 222/2018, A segregação tem como finalidade evitar a mistura daqueles 

incompatíveis, visando garantir o tratamento adequado aos resíduos do serviços de 

saúde que deverão ser autoclavados antes da disposição final ao aterro sanitário. A 

mistura de resíduos incompatíveis pode causar: contaminações químicas e biológicas 

além da geração de gases tóxicos; solubilização de substâncias tóxicas, dentre outros.  

 Acondiciconamento Temporário 

Após passarem pelo processo de pesagem na Balança os resíduos do serviços 

de saúde serão acondicionados por grupos conforme descrição a seguir; 

Os resíduos do grupo A e B deverão ser acondicionados em sacos brancos 

leitoso, se não houver presença de líquido (sangue), na forma livre, dentro de lixeira 

com pedal. Se houver presença de líquido (sangue) na forma livre, deverá ser usado 

saco vermelho. Os resíduos sólidos comuns classe D serão acondicionados em sacos 

plásticos pretos.  

Resíduos de serviços de saúde do Grupo E: resíduos perfurocortantes ou 

escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, 

brocas, limas endodônticas, fios ortodônticos cortados, próteses bucais metálicas 

inutilizadas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, 

micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados 

no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri). 

Quando se tratar de resíduo perfurante ou cortante, medicamentos vencidos e 

vacinas, os mesmos serão acondicionados em recipiente rígido, devidamente 

identificado com o símbolo de substância infectante constante na NBR-7.500:2018 da 

ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido 

da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o risco que apresenta 
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aquele resíduo e que deverá estar lacrado.Observações sobre o acondionamento: 

Os recipientes destinados ao depósito temporário de resíduos deverão ser 

constituídos de material rígido, com pedal para abertura da tampa e submetidas à 

limpeza e desinfecção, quando necessário. 

 Os sacos plásticos para resíduos do tipo A e B devem ser totalmente fechados 

quando o preenchimento atingir 2/3 de sua capacidade, de forma a não permitir 

perda de seu conteúdo e removidos para coletor adequado, os sacos para 

acondicionamento de RSS do grupo A devem ser autoclavados no mesmo turno 

de chegada ao CTR. 

 Os sacos impermeáveis destinados a resíduos do grupo D devem ser destinados 

diretamente ao aterro sanitário. 

 Os recipientes para resíduos do Grupo E deverão ser rígidos, devidamente 

identificados, fechados, devendo ser colocados em sacos plásticos brancos, que 

deverão ser fechados e não permitir o derramamento de seu conteúdo até a 

autoclavagem. 

 Deve ser respeitado o limite de peso de cada saco.  

 È proibido o reaproveitamento de sacos coletores usados.  

A  área de armazenamento e os recipientes devem ser sinalizados com símbolos 

de risco conforme o código dos resíduos, para o correto manuseio e armazenamento. 

O modelo de identificação dos coletores e áreas de armazenamento conforme 

NBR-7.500:2018 da ABNT, por ser verificado na Figura 21 abaixo . 

 

 

Infectante e / ou Perfurocortante    Químico 
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Comum e/ ou Reciclável  

Figura 21 - Modelos de identificação dos coletores, Fonte: Ecolurb, 2019. 

A identificação deverá ser posta nos sacos de acondicionamento, nos 

recipientes de coleta interna e externa, e nos locais de armazenamento, em local de 

fácil visualização, utilizando-se símbolos, cores e frases.  

Para movimentação e transporte interno e externo o veículo e os recipientes de 

RSS deverão conter símbolos de risco, além de outras exigências relacionadas à 

classificação e ao risco específico de cada grupo de resíduos.  

 Áreas de armazenamento temporário 

A ser realizado em sala exclusiva para este fim, de acesso restrito, piso 

impermeável, paredes laváveis, ventilação e proteção de tela para evitar a entrada de 

vetores. 

Estas áreas deverão ter acesso externo, serem identificadas e ter acesso restrito 

aos funcionários da limpeza, com acesso fácil para os carros de transporte e veículos 

coletores e condições adequadas para higienização local.  

O manuseio dos sacos plásticos com RSS pela equipe devidamente treinada e 

deverá ser realizado com a utilização de EPI’s adequados a atividade.  

 

 Unidade de Autoclavagem – RSS: Identificação dos equipamentos 

a serem utilizados no tratamento dos resíduos de serviço de saúde 

(autoclave) 
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Os resíduos gerados em hospitais, áreas de isolamento, enfermarias, 

laboratórios de análises clínicas entre outros, podem conter agentes biológicos, os 

quais por suas características de maior virulência ou concentração podem apresentar 

risco a saúde. Os resíduos dos serviços de saúde tipo A e E recebidos na CTVR de 

Lagarto serão processados em autoclave submetidos a uma temperatura ≥ 120°C 

para esterilização e/ou desinfecção total destes resíduos, tornando-os passíveis de 

disposição final no aterro sanitário. O condensado gerado deverá ser drenado e 

acondicionado para tratamento, junto ao tratamento de chorume. 

Esta unidade terá a capacidade de autoclavagem de até 1,0 (uma) tonelada de 

resíduos hospitalar por dia (1 ton/dia). Sua construção e operação está de acordo com 

a RESOLUÇÃO RDC Nº 222, de 28 de março de 2018, que dispõe sobre os requisitos 

de Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. 

 Autoclave Para Tratamento de Resíduos dos Serviços de Saúde 

Autoclave específica para tratamento de resíduos dos serviços de saúde 

conforme classificação das Resoluções CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005 e - 

RESOLUÇÃO RDC Nº 222, de 28 de março de 2018, onde se enquadram dentre 

outros: sangue e hemoderivados, secreções, excreções e líquidos orgânicos, meios 

de cultura, resíduos de análises de laboratórios de análise clínica, objetos 

provenientes de prestadores de serviços de saúde, etc. 

Os resíduos infecciosos em sacos plásticos próprios para este fim serão 

acondicionados em contêineres metálicos e submetidos ao processo de tratamento. 

Após submetidos à exposição de vapor saturado a alta pressão e temperatura são 

transformados em resíduos grupo “D”, podendo ser dispostos em aterros sanitários 

da mesma forma que o resíduo urbano. 

O processo se inicia com pulsos de vácuo e pressão, para retirada do ar 

existente na câmara. O ar retirado passa por um filtro sanitário 0,1 micra retendo as 

bactérias presentes no fluído. Após este pretratamento o vapor é injetado na câmara 

para iniciar o tratamento propriamente dito. No final do processo é feita a eliminação 

do excesso de umidade da câmara com uma nova fase de evacuação da câmara. 
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A autoclavagem será feita em um equipamento com capacidade para 1t/d, e 

consiste no uso de temperatura e pressão para desinfecção dos resíduos. Nesse 

processo, os sacos com os resíduos são dispostos nos carros coletores através de 

um dispositivo de descarregamento. Após, com a ajuda de um elevador automático, 

os mesmos são depositados na autoclave. A porta do tubo é fechada para começar o 

ciclo de autoclavagem, como demonstrado na foto seguinte.       

A unidade objetiva o tratamento e destino final dos resíduos dos serviços de 

saúde conforme preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em termos 

metodológicos, o tratamento se apresenta como uma alternativa para descontaminar 

os resíduos sem contaminar o ar, solo e recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

Em termos de controle ambiental e tecnológico, a autoclavagem permite uma efetiva 

destinação desses resíduos, evitando que eles simplesmente sejam descartados no 

ambiente. O ciclo de autoclavagem envolve seis passos e obedece ao Procedimento 

PO-012 Tratamento de Resíduos do Serviço de Saúde, bem como ao PGR-Programa 

de Gerenciamento de Risco: 

1. Pré-Vácuo: favorece o contato entre o vapor e o resíduo. 

2. Aquecimento: desinfeta por ação da temperatura (140 ºC). 

3. Exaustão: saída de vapor condensado até atingir a pressão atmosférica. 

4. Pós-Vácuo: secagem dos resíduos e eliminação de odores. 

5. Exaustão: despressurização do sistema até a pressão atmosférica. 

6. Aterramento dos resíduos descontaminados. 

A área reservada para autoclavagem mede 266,68 m², sendo espaço suficiente 

para construção do prédio e locação do equipamento de autoclavagem. 

 Construção 

O desenho, os materiais e a construção dos equipamentos obedecem, às 

especificações das seguintes normas: 

AISI - para aços inoxidáveis; 

ABNT - EB 2115; 

ASME - para vasos de pressão, seção 8, divisão I. 
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A câmara é de parede simples construída em aço inoxidável AISI 304. Toda 

tubulação existente sob a proteção do revestimento é em aço inoxidável. 

A câmara é testada a uma pressão hidrostática igual a 1,5 vezes a pressão de 

projeto (PMTA de 4,5 bar). 

Externamente uma cobertura em lã de vidro, revestida com chapa de aço 

inoxidável AISI 430, diminui a condensação de vapor e perda de calor para o 

ambiente. 

O conjunto da câmara é montado em estrutura de perfis de aço carbono com 

proteção anticorrosiva e pés para nivelamento do sistema. 

Frente em chapa de aço inoxidável permite fácil limpeza e higienização. 

 Ciclo 

O equipamento permite definição de um ciclo de trabalho variando tempos, 

temperaturas, níveis de vácuo, etc. O ciclo básico consiste de pulso de pré-vácuo e 

injeção de vapor para acondicionamento da carga, injeção de vapor até a temperatura 

programada de esterilização, contagem do tempo de exposição e finalmente, tempo 

para desumidificação da câmara. Os parâmetros do ciclo são determinados pelo 

operador, porém sai de fábrica com seguintes valores programados: 

1 pulso de vácuo até (-) 0,70 kgf/cm² 

Temperatura de esterilização - 150 C 

Tempo de exposição – 15 min 

Tempo de secagem - 4 minutos 

O ciclo total pode ter duração de 30 à 40 minutos, porém dependendo do tipo de 

carga e da letalidade pretendida, estes tempos podem ser alterados. 

 Componentes 

Impressora –  
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Para registro dos parâmetros de tempo, temperatura em cada fase bem como o 

código de carga, data, peso da carga e número do ciclo. O tempo entre impressões 

pode ser configurado pelo operador. 

Acionadores pneumáticos –  

Controlados por válvulas solenoides de ar comprimido, fazem o suprimento de 

vapor, exaustão e a entrada de ar na câmara da autoclave. São do tipo de passo 

regulável o que permite um ajuste adicional da vazão nas linhas de suprimento e 

drenagem. 

Bomba de vácuo –  

Para obtenção da pulsação inicial, necessária ao condicionamento da carga a 

ser esterilizada e também para desumidificação final. É do tipo monobloco com anel 

de água. 

Filtro –  

Um filtro com retenção 0,1 micra montado na saída da câmara evita a dispersão 

do ar contaminado no ambiente. Este filtro feito em material especial resiste à alta 

temperatura do vapor sendo também auto esterilizável. 

Segurança - 

A autoclave apresenta ainda os seguintes sistemas de segurança: 

- O início do ciclo ou a entrada de vapor na câmara só são liberados com as portas 

fechadas. 

- O comando não permite a alteração dos parâmetros com o ciclo iniciado. Da mesma 

forma é impossível programar parâmetros incompatíveis com a estrutura do 

equipamento. 

- O equipamento faz uma checagem preliminar dos suprimentos necessários. No caso 

de falha de fornecimento em quaisquer dos suprimentos (ar comprimido, água, vapor) 

não permite o início do ciclo. A mensagem de falha é indicada no visor e impressa. 
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- A demora excessiva no alcance de um determinado parâmetro é indicada no visor 

do comando. Se a falha persistir, o ciclo é abortado e a mensagem de erro impressa. 

O ciclo só inicia nova fase após atingido os parâmetros da fase anterior. 

- A ocorrência de uma falha de processo inicia uma rotina de emergência que restitui 

a condição de pressão atmosférica na câmara. A causa é indicada no visor e impressa. 

- Possui válvula de segurança previamente calibrada na PMTA e então lacrada para 

total segurança do sistema. 

Descrição do processo de tratamento - 

A tecnologia de esterilização por vapor existe desde o século XIX, e é 

reconhecidamente eficaz e barata no tratamento de materiais com contaminação 

biológica. É tradicionalmente o processo preferencial, nas indústrias farmacêuticas e 

alimentícias e em hospitais, para tratamento de produtos e materiais resistentes a 

altas temperaturas e umidade, pela sua eficácia e baixo custo operacional. No caso 

de tratamento de resíduos, onde não existe a necessidade de conservação dos 

materiais que passam pelo processo, foi possível a utilização de temperaturas mais 

altas que as utilizadas nos exemplos acima, permitindo ciclos seguros e com tempos 

reduzidos. 

Somente vapor de água em alta temperatura é introduzido pelo equipamento no 

processo, o que garante um processo ambientalmente limpo e seguro. 

O processamento dos resíduos em autoclaves não emite gases prejudiciais ao 

meio ambiente ou a saúde humana, como os furanos e dioxinas que resultam do 

processo de incineração. 

O tratamento garante a total descontaminação dos resíduos ou sua esterilização, 

a letalidade é aumentada pela opção por tempos de exposição maiores chegando a 

um produto final inerte e seguro do ponto de vista ambiental e ocupacional. 

As restrições ambientais e a legislação que desestimula e obriga a rígidos e 

caros procedimentos de monitoração e controle a utilização de incineradores para o 
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tratamento de Resíduos de serviços de saúde, não existem para o processo de 

tratamento de resíduos infectados pela ação do vapor saturado a altas temperaturas. 

A tecnologia é extensamente utilizada e conhecida. Os procedimentos para 

controle de ciclo e monitoração dos resultados estão normalizados e amplamente 

difundidos. O Processo é absolutamente limpo. Sem risco de contaminação ambiental. 

A operação não é onerada por altos custos de controle e de monitoração 

ambiental, como ocorre na incineração. Controle de ciclo totalmente automático. 

Sistema microprocessado com programação protegida por senha. O software verifica 

o alcance do parâmetro definido para cada fase do ciclo, impedindo o prosseguimento 

do ciclo no caso de falha. 

Tecnologia Baumer de esterilização, 100% nacional. Extensa rede de agentes e 

assistência técnica, com pessoal treinado e em atuação em todo o território nacional. 

Tempo total de ciclo de entre 35 e 40 minutos para as autoclaves com 0,90cm de 

diâmetro. 

O Processo - 

A carga é feita através de contêineres movimentados por carros. O ciclo se inicia 

com pulsos de vácuo e vapor para eliminação do ar da câmara e pré-aquecimento dos 

pacotes. 

Pré-condicionamento -  

Esta fase tem por objetivo a eliminação do ar da câmara – o ar é mal condutor 

de calor – o rompimento dos sacos se dá pela ação do vácuo e do vapor em alta 

temperatura. Os pulsos de vácuo nesta fase utilizam uma tubulação protegida por filtro 

absoluto que impede a passagem dos microrganismos e suporta temperatura e 

umidade. 

A troca do filtro deve ser precedida por ciclo em vazio, com programação manual, 

que vai manter aberta a válvula que protege o filtro durante a esterilização. O 

procedimento esteriliza o filtro antes da troca. 
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Aquecimento: Em seguida o vapor é injetado na câmara para a obtenção da 

pressão e temperatura de trabalho de 150º C. Esta fase se realiza através da injeção 

de vapor saturado na câmara do equipamento. 

Faz parte do sistema uma caldeira a gás para fornecimento de vapor saturado 

na pressão necessária ao processo. 

Exposição 

A exposição é mantida por 15 minutos. No final do ciclo é executado novo pulso 

de vácuo para a eliminação do vapor da câmara e a seguir o ar é admitido na câmara 

para equalizar a pressão. Todas as fases do ciclo e parâmetros alcançados são 

registradas por impressora no painel 

Os ciclos de esterilização em centrais de esterilização hospitalares são 

dimensionados para fornecer a letalidade equivalente à redução de 12 logaritmos na 

base 10 de uma população de microrganismos com valor D121 =1,25 min e valor z=10 

ºC. Isto corresponde a fornecer o calor necessário a inativação de uma população de 

1.000.000 (um milhão ou 106) esporos deste microrganismo, agregando ao processo 

uma possibilidade de falha igual 0,0000001 (um milionésimo ou 10-6), o que equivale 

à redução dos 12 log descrita acima. 

Esta letalidade é a que se consegue mantendo os microrganismos expostos à 

temperatura de 121º C por 15 minutos. A uma temperatura de 134º C, esta mesma 

letalidade é conseguida com uma exposição inferior a 1 minuto (nos ciclos 

hospitalares, entretanto, se aceita como mínimo a exposição de 4,0 minutos à 134º C, 

para materiais desembalados). De qualquer forma como os materiais no ciclo 

hospitalares estão sempre embalados, os tempos utilizados para a fase de exposição 

são 25 a 30 minutos em 121º C e 8 a 10 minutos em 134º C, para compensar o tempo 

necessário de penetração do vapor nos pacotes e aumentar a segurança do processo. 

No ciclo para Resíduos, está prevista uma fase de exposição de 15 minutos a 

150 º C. Dois comentários são importantes. 

O primeiro se refere à temperatura de 150º C. Ao contrário do ciclo hospitalar 

não se pretende a conservação dos materiais esterilizados e, portanto, uma 
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temperatura mais alta, com um tempo de exposição também bastante elevado, vai 

permitir um exponencial aumento da letalidade do processo. 

Trabalhos de validação realizados com resíduos infectados demonstraram que 

as cargas de resíduos são bastante heterogêneas, podendo ser encontrado na 

mesma carga diferencias de temperatura de até 15º C. Isso confirma a importância do 

ciclo a 150º C, onde a alta temperatura vai compensar estas diferenças, o que não 

ocorreria com uma autoclave dimensionada para Centrais de material em hospitais, 

com ciclos de 121º C e 134º C. 

O segundo diz respeito justamente a letalidade pretendida. Outros meios de 

tratamento considerados também limpos (não poluentes) como o micro-ondas, vão 

permitir uma letalidade significativamente menor – a temperatura do processo está 

bem abaixo de 121º C – entre 90 e 100º C – e nesses processos não se pode atingir 

um nível de esterilidade. 

 

O requisito para o processo indicado na bibliografia internacional e confirmado 

pelas resoluções da Anvisa e do CONAMA é a DESCONTAMINAÇÃO DE NÍVEL III, 

que corresponde a uma redução de bactérias vegetativas, fungos e vírus lipofílicos e 

hidrofílicos, parasitas e microbactérias maior ou igual a 6 Log10 e inativação de 

esporos de B. staerotermophilus ou B. subtilis com uma redução maior ou igual a 4 

Log10. 

Exaustão / Secagem - 

Na fase final é feita novamente um pulso de vácuo com o objetivo de eliminar o 

vapor e o condensado das paredes da câmara. Não há necessidade de secagem total 

da carga. A câmara da autoclave será submetida a um pulso contínuo de vácuo 

regulado por tempo, o ar, o vapor e os líquidos retirados da câmara estarão estéreis 

e devem ser encaminhados para uma caixa de coleta e daí para o esgoto. 

Descarga - 
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A porta é liberada para abertura e descarga, e o acionamento da mesma é 

automático com o acionamento do botão específico no comando. 

Controles do Ciclo -  

O comando é microprocessado e o controle de temperatura feito por um sensor 

tipo PT-100 colocado na câmara. 

Validação do processo -  

O equipamento possui entrada de validação para a introdução de sensores de 

temperatura na carga durante a execução de ciclos testes. Dispositivos especiais 

permitem a introdução e recuperação de ampolas com indicador biológico no interior 

da carga, o que facilita as tarefas de monitoração no dia a dia. O ciclo foi validado para 

um tempo de exposição 33% inferior ao tempo padrão de trabalho 10 min de 

exposição ao invés dos 15 min recomendados. Nestes ensaios foi obtida a redução 

de 6 logaritmos na base 10, para esporos de stearotermóphilus, acima das exigências 

de agências internacionais para tratamento de resíduos com risco biológico (Redução 

de 4 logaritmos). 

Tempo total de ciclo: O tempo de ciclo é menor que 40 minutos. 

Processo de Autoclavagem à Vapor - 

 

 

 

Descrição da Massa -  

Os Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde são em geral compostos por muitos 

componentes diferentes, de calores específicos variados e massas variadas, 

resultando em capacidades térmicas diferentes. Em muitas situações operacionais 

ocorre concentração de um tipo de resíduo em uma região do equipamento, exigindo 

maiores ou menores aportes de energia para que as temperaturas necessárias à 

esterilização sejam atingidas, assim uma região da câmara de tratamento ocupada 

Acondicionamento/

Pré - Vácuo 

“Cam-Up” 
Homogeneização da 
temperatura 151 ºC 

Exposição a 
pulsos de pressão 
e vácuo em alta 
temperatura até 

4,5 bar 

Exaustão/ 

secagem 

Retirada da 
Carga após 
emissão do 

controle 
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por corpos com grande teor de umidade como bolsas de sangue, por exemplo, exige 

maior quantidade de vapor até atingir o equilíbrio térmico que outra região ocupada 

por matéria seca como curativos, por exemplo. 

Equilíbrio Térmico 

É a temperatura final de um sistema quando cessam as mudanças de 

temperatura. A troca de calor entre dois corpos só ocorre quando há diferença de 

temperatura entre eles, quando as temperaturas tornam-se iguais, não há mais troca 

de calor e os corpos não podem mais ser esfriados ou aquecidos, em situação de 

isolamento térmico. 

Numa autoclave o aquecimento da massa a ser tratada é obtido pela injeção de 

vapor a alta pressão e temperatura de modo a obter o equilíbrio térmico entre o vapor, 

gerado externamente numa caldeira, e a massa de resíduos em processo de 

tratamento e isolados termicamente do ambiente. 

O equipamento atua no sentido de facilitar a troca térmica da massa de resíduos, 

e o vapor injetado na câmara. A fase inicial com um profundo pulso de vácuo existe 

para retirar o ar da câmara e abrir os sacos com resíduo. O equipamento permite 

configurar mais pulsos consecutivos, mas a prática mostrou que apenas um pulso é 

suficiente. 

A segunda fase vai elevar a temperatura da câmara até 150º C. Durante essa 

fase ocorre grande parte da troca térmica do processo. A temperatura da câmara sobe 

gradativamente enquanto o vapor troca calor com a massa de resíduo e é consumido 

no processo. 

É nesta fase que ocorre o maior consumo de vapor e onde a caldeira é mais 

exigida. 

Quando a câmara alcança os 150º C o equipamento, através do comando e com 

informações de temperatura do sensor colocado no interior da câmara, age no sentido 

de manter estável esta temperatura. Quando a temperatura cai de 150º C, abre-se a 

válvula de entrada de vapor, que se fecha novamente alcançada a temperatura de 

150,7º C. 
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A tendência com a homogeneização da temperatura na carga e na câmara é que 

estas ações para regular a temperatura se tornem cada vez mais espaçadas e mais 

rápidas. 

Aqui é importante introduzir alguns conceitos de microbiologia. A ação do vapor 

sobre temperatura – calor úmido – nos microorganismos começa a se fazer presente 

em temperaturas acima de 90º C. Ocorre que em temperaturas consideradas baixas, 

como 100º C, requer-se tempos de exposição muito altos. 

Isso também varia em função do tipo de microorganismos. Bactérias em forma 

vegetativa podem ser eliminadas com temperaturas razoavelmente baixas e tempos 

mais curtos, bactérias que formam esporos exigem temperaturas mais elevadas e 

maiores tempos de exposição. A relação de tempo x temperatura é exponencial, ou 

seja, um aumento da temperatura de exposição possibilita uma redução exponencial 

no tempo de exposição. 

A autoclave atua na facilitação desse processo. Ao nível do mar e em pressão 

ambiental a água ferve a 100º C. É esta a temperatura possível para exposição ao 

vapor em meio ambiente. Isso é suficiente para vários processos de desinfecção e 

efetivo com bactérias em forma vegetativa e alguns esporos menos resistentes em 

tempos razoavelmente curtos. A Câmara da autoclave vai permitir obter vapor 

saturado em temperaturas significativamente maiores. Por exemplo, a 2,16 kgf/cm² de 

pressão relativa – acima da pressão ambiental – a água passa ao estado de vapor na 

temperatura de 134º C. 

Em 1976 o FDA (Federal Drug Association) introduziu o conceito de tempo 

equivalente de esterilização a 121ºC (fator Fo) na esterilização farmacêutica, que 

permite correlacionar o efeito da letalidade alcançada em relação a uma esterilização 

hipotética a 121ºC durante um intervalo de tempo “t” que seria o Fo. 

A fórmula genérica seria:  

F0 = Δt . ∑10(T-121)/z 

Onde: 
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F0 = tempo equivalente 

Δt = intervalo de tempo na leitura da temperatura 

T = temperatura (ºC) 

Z = coeficiente de temperatura, assumido igual a 10º C 

Assim, uma exposição de 15 minutos à temperatura de 121ºC, teria um tempo 

equivalente de 15 minutos, para confirmação da fórmula. 

Para efeito de comparação, se assumirmos uma esterilização por 15 minutos à 

124ºC, o tempo equivalente seria de uma esterilização a 30 minutos à temperatura 

constante de 121ºC. Os dois processos – 15 minutos a 124º C e 30 minutos a 121º C 

– possuem a mesma letalidade. 

Da mesma forma 120 minutos a 111º C equivalem a 12 minutos a 121º C e 

equivalem a 1,2 minutos a 131º C. Essas exposições a cada uma destas temperaturas 

é o que a literatura reconhece como suficiente para a esterilização de materiais em 

hospitais e indústria farmacêutica e são capazes de produzir a redução de 12 

logaritmos na base 10 de uma população de esporos que tenham valor D=1 minuto a 

121ºC e valor Z=10ºC. É a exposição que se pretende nos processos de esterilização. 

Para o tratamento de resíduos, o que se busca é uma letalidade 

significativamente menor. A resolução em vigor da Anvisa preconiza uma redução de 

4 logaritmos na base 10 para uma população de esporos de bacilus stearotermóphilus 

ou bacilus subtílis. 

Balanço Térmico 

Para avaliar a possibilidade do sistema em oferecer a energia – calor – 

necessário ao processo, apresentamos a seguir uma simulação do consumo de 

energia para a situação de carga mais desfavorável. 

FASE 1: Acomodação da carga 

Fase de acomodação da carga. Cálculo do vapor necessário para efetuar 3 

pulsos de vácuo (Pior situação. Em processo de operação normal utiliza-se um único 
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pulso) e pressão de vapor – pressões absolutas variando de 0,60 kgf/cm² a 2,0 kgf/cm² 

- e o cam-up da câmara onde se atinge a temperatura de 150º C, com pressão 

absoluta de 4,76 kgf/cm². Volume da câmara 2,3 m³. Para este cálculo estaremos 

desconsiderando o volume do lixo, o que configura a pior situação – na realidade 

deveria ser descontado do volume da câmara o volume do lixo o que diminuiria a 

necessidade de vapor para preenchimento da câmara nesta fase. 

Peso vapor para Pressão Absoluta de 0,60 kgf/cm² = 0,367 kg/m³ (nível máximo 

de vácuo). 

0,367 kg/m³ x 2,3 m³ = 0,85 kg de vapor 

Peso vapor para Pressão Absoluta de 2,00 kgf/cm² = 1,221 kg/m³ (nível de 

pressão superior de vapor para cada pulso). 

1,221 kg/m³ x 2,3 m³ = 2,80 kg de vapor 

Peso vapor para Pressão Absoluta de 4,76 kgf/cm² = 2,548 kg/m³ (nível de 

pressão de vapor para temperatura de 150º C) 

2,548 kg/m³ x 2,3 m³ = 5,86 kg de vapor 

Calculando: 

1. Quantidade de vapor para fase de acomodação: 

3 pulsos de vácuo/pressão de vapor – 3 x (2,80 – 0,85) kgf/cm² = 5,85 kg de vapor 

2. Quantidade de vapor para cam-up. Aumento da pressão absoluta de 2,00 kgf/cm² 

para 4,76 kgf/cm²: 

2,548 kg/m³ - 1,221 kg/m³ = 1,327 kg/m³ 

1,327 kg/m³ x 2,3 m³ = 3,00 kg 

Total: 8,85 kg de vapor. 

FASE 2. Calor de Esterilização 
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Fase de exposição da carga. Cálculo do vapor necessário para elevar a 

temperatura da carga de 25º C até a temperatura de esterilização de 150º C. O cálculo 

necessitaria da identificação dos materiais que compõem a carga, sua quantificação 

e o levantamento do calor específico de cada um deles. Optamos por elaborar os 

cálculos para uma situação irreal, que constituiria no pior caso possível, onde se 

supõem que a totalidade da carga fosse líquida. 

Massa da Carga 180 kg 

Entalpia do vapor saturado a 150 º C – 656 cal/g 

Entalpia do líquido a 150º C – 150 cal/g 

Calor latente – diferença entre entalpia do vapor saturado e do líquido = 506 cal/g 

Diferença de temperatura 25º C até 150º C = 125º C 

Para uma carga 100% líquida – calor sensível = 1 kcal / kg. ºC. 

180 kg de massa da carga x 1 kcal / kg.º C = 180 kcal / º C 

125º C x 180 kcal / ºC = 22.500 kcal 

Este calor deverá ser fornecido pelo vapor cujo calor latente é 506 kcal/kg 

22.500 Kcal ÷ 506 kcal / kg = 44,4 kg de vapor 

Total = 44,4 kg/vapor 

Balanço Térmico: 

Quantidade de vapor necessária = 44,40 kg + 8,85 kg = 53,25 kg de vapor por 

ciclo 

Capacidade da caldeira 300 kg /hora. 

A quantidade de vapor necessária poderia ser fornecida pela caldeira em 06 

(seis) minutos. 
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Neste cálculo foi desprezado o vapor necessário para manutenção da pressão e 

temperatura na câmara durante a fase de exposição. O equipamento possui 

isolamento da câmara e esta quantidade de vapor não é significativa. 

O residual de umidade realmente existente no lixo hospitalar está em torno de 

30%. Os cálculos acima apresentam uma situação extremamente mais crítica que a 

realidade. Enquanto o calor específico da água é igual a 1, os outros materiais 

presentes nos resíduos hospitalares, apresentam sempre calor específico abaixo de 

0,3. 

As necessidades do processo poderiam ser calculadas, ainda com uma 

significativa margem de segurança utilizando um valor médio de 0,5 para o calor 

específico da carga, o que melhoraria ainda mais o resultado do balanço. 

A grande dificuldade do processo não é o fornecimento do calor necessário e 

sim o tempo envolvido nesta transferência de calor para a carga em questão. Não é 

necessário para efeito de tratamento que toda a carga atinja os 150º C. O que precisa 

ser conseguido é a elevação da temperatura da carga para temperaturas que 

proporcionam a letalidade pretendida em intervalos de tempos viáveis. Podemos 

considerar adequado para este fim temperaturas acima de 121º C 

A ocorrência de volumes com líquido contido em recipientes, como o caso de 

bolsas de sangue, não inviabilizam o processo. Os volumes são pequenos, em torno 

de 350 a 450 ml, e a alta temperatura do processo agiliza a transferência. 

Modelo de Autoclave para tratamento de resíduos serviços de saúde 

Autoclave para esterilização de Resíduos do Serviço de Saúde (RSS), com 

Diâmetro Interno Ø950mm x Comprimento 3000mm, automatizada com Caldeira a 

GLP, Triturador para RSS, Elevador de abastecimento para abastecimento do 

triturador de resíduos. 

Construída em Aço Carbono A36, A285C ou ASTM 516 GR70 de acordo com 

Normas ASME VIII Div. 1; NR13 e CREA. Com diâmetro interno (útil) de Ø950mm por 

3.000mm de comprimento interno (útil). Skid de bombas e tubulações inclusas e 

dimensionadas exclusivamente para o alto rendimento do equipamento. O 
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revestimento térmico é constituído por uma dupla camada de material isolante, com 

espessura total de 50,80 mm, posteriormente revestida com chapa galvanizada. 

Estão inclusos 02 (Dois) carros para movimentação de material, desenvolvidos 

para facilitar a operação e agilizar o trabalho. Cada carro possui comprimento total de 

1,5m e é composto por chassi, trilhos, trava de segurança, rodas para movimentação, 

empurrador, guias de acoplamento e pintura especial resistente ao regime de trabalho. 

Possuem abertura inferior, que facilita a retirada do material em dispositivos de coleta. 

Opcionalmente é oferecido um jogo extra de carros e cestos. 

Gerador de vapor do tipo Flamotubular, com controles individuais de pressão e 

temperatura. Capacidade de geração de vapor de 300 kgv/h. 

Trituradores para resíduos de serviços de saúde desenvolvidos especificamente 

para a essa atividade. Com uma capacidade de trituração de 800 kg/h, o triturador é 

equipado com motorização dupla de 30cv, sendo dois motores de 15cv cada. Para a 

segurança e durabilidade dos componentes, o circuito de reversão dos motores entra 

em ação toda vez que há uma sobrecarga detectada, evitando assim quebras por 

excesso de força. As facas são fabricadas em aço especial tratado termicamente e a 

estrutura mecânica em ASTM A36. Pintura total em esmalte sintético de dupla ação. 

Braço Mecânico para descarregamento do cesto no triturador. Com plataforma 

e estrutura para elevação do triturador. Sistema basculante após elevação, o modelo 

de autoclave a ser instalado será igual ao da Figura 22 . 
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Figura 22 - Autoclaves para esterilização de resíduos, Fonte: Ecolurb, 2019. 

 
 

Unidade de Tratamento de Gases – ETG 

Os gases a serem gerados na CTR terão apenas uma fonte principal, que é a 

célula de aterro sanitário. 

 Os gases resultam da decomposição anaeróbia, tratando-se de uma mistura 

de dióxido de carbono, metano e dióxido de enxofre. Como o metano tem efeito direto 

na camada de ozônio, o biogás será primeiramente queimado na forma passiva, ou 

seja, diretamente nos drenos e posteriormente coletado e integralmente queimado na 

ETG - Estação de Tratamento de Gases, conforme indicado na planta (em anexo).

 Considerando o aterramento anual de 31.824,00 toneladas de lixo, com 55% 

de matéria orgânica e a taxa de conversão biológica de 150 Nm3/biogás por tonelada 

de lixo aterrada no período de um ano, temos uma produção de biogás estimada em 

2.625.484,00 m3 por ano, sendo considerada uma vazão pequena em termos de 

eventual aproveitamento energético do biogás gerado. Assim, o biogás gerado, será 

integralmente queimado após sua extração. Todavia, estudos posteriores podem 

indicar seu uso na autoclave como fonte de energia alternativa. 

Os resíduos domésticos possuem em sua composição gravimétrica 50 a 60% de 

matéria orgânica, mas essa massa orgânica não vem segregada da origem. Não foi 

proposta a triagem da matéria orgânica como proposta de tratamento e destino final 

dos resíduos. Assim, não há o que falar em aterrar matéria orgânica, que seria uma 

violação da lei. 

Utilizando a retroescavadeira, deve-se fazer uma trincheira rasa, 1,50 x 1,50m 

de seção quadrada, na cota de fundo, em seguida dispõem-se a armação metálica a 

qual deverá ser preenchida com brita nº 4. 

Em cada intercessão de drenos horizontais será instalado um dreno vertical, o 

qual deverá ser implementado concomitantemente com o aterramento de lixo. Na 

confecção do dreno vertical será utilizada uma tela metálica medindo Ø1,00 m de 
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diâmetro por 1,20 m de comprimento, a ser preenchida paulatinamente com brita nº 

4, conforme a elevação da cota de base. 

A armação em tela metálica deverá ficar sempre a 0,50 m acima do lixo 

compactado. À medida que há o aumento da cota da célula, outra armação de igual 

dimensão deverá instalada sobre ela, e assim, sucessivamente até atingir a cota final 

ou topo da célula. A conexão entre as armações deve ser feita com arame liso 

recozido. 

No centro da camisa metálica deve-se acrescentar um tubo perfurado ou 

ranhurado de PVC ou PEAD, na saída de cada dreno vertical deverá ser instalado 01 

queimador provisório tipo “flare”. Os gases serão tratados na ETG a ser instalada 

conforme indica a planta (em anexo). 

 

 ETE-Estação de Tratamento de Efluentes 

 

O chorume será tratado na ETE a ser implantada, consistindo de um sistema 

multifásico envolvendo vários processos físicos, físico-químicos e biológicos conforme 

apresentado no item apresentado o anteprojeto  

 

  Etapas de implantação da ete 

O sistema de tratamento de chorume da Central de Tratamento de Resíduos (CTVR) 

Lagarto terá a configuração final apresentada no item 4. 

Contará inicialmente com todas as unidades de operação a exceção do Reator 

Anaeróbio Contact Process cujas funções seriam atendidas nessa primeira etapa pela 

bacia de Estocagem de Chorume bruto na seguinte ordem: 

 Unidade de Sedimentação para remoção de silte e areia fina; 

 Unidade de Remoção de Amônia para promover e otimizar processo biológicos 

de tratamento e proteger as unidades de operação a jusante; 
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 A Unidade ou Bacia de Estocagem de chorume bruto com longo período de 

detenção funcionará como Reator Anaeróbio mantendo-se com auxílio de 

misturadores biomassa em suspensão para remoção parcial de carga orgânica 

 Reator Biológico Aeróbio com biomassa controlada no caso um sistema de lodo 

ativado para remoção e ajuste final da carga orgânica e de compostos 

nitrogenados. 

 Fase sólida de tratamento envolvendo as 2 unidades de adensamento e 

metade dos leitos para desidratação dos lodos gerados. 

 Poços de monitoramento de ágiuas subterrâneas 

Serão instalados 3 poços de monitoramento de aguas subterrâneas 

denomindados e localizados a seguir 

PM1 - Poço de montante, coordenadas UTM 8656350 E X 520059 N 

PM2 - Poço de jusante, coordenadas UTM 8656213 E X 520787 N 

PM3- Poço de jusante, coordenadas UTM 8655897 E X 520896 N 

 

 Cercamento 

A área será cercada com cerca de arame farpado e postes de concreto, bem 

como provida de uma Cortina Arbórea com 10,00 metros de espessura, onde serão 

utilizadas espécies nativas da região, em especial as plantas fixadoras de nitrogênio. 

A foto abaixo mostra um modelo do cercamento projetado. 

 

 Cinturão Verde/Paisagismo 

A construção do cinturão arbóreo tem como objetivo principal o isolamento e a 

melhoria estética da CTR, porém, outro objetivo de grande importância é a educação 

ambiental. No espaço apropriado será construído um viveiro para produção de mudas 

de espécies nativas da região, bem como plantas e arbustos para jardinagem urbana, 
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ruas, praças e jardins públicos e privados. Mediante um programa em parceria com 

as escolas do município, pretende-se dar oportunidade às crianças de participarem 

das melhorias ambientais do município através da produção e plantio de árvores que 

ajudem na reconstituição da flora local, em particular da Caatinga.  

 

 Criação do cinturão arbóreo no entorno da CTR:  

Realizar o plantio de algumas espécies nativas para a criação do cinturão 

arbóreo em todo o entorno da CTR. Serão plantas espécies de fechamento e 

isolamento visual, como a Mimosa caesalpiniaefoli, conhecida como “sabiá” ou “cerca 

viva”. Além desta espécie, será também plantado o Eucalyptus citriodora, que possui 

em suas folhas um cheiro aromático muito agradável, além de outras espécies, 

compondo o cinturão arbóreo. 

 

 Área de Reserva Legal 

A reserva Legal é a área localizada no interior do sítio, representativa do 

ambiente natural da região e necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à 

conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da 

biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas. Deve ser equivalente 

a no mínimo 20% da área total da propriedade. Sua implantação deve compatibilizar 

a conservação dos recursos naturais e o uso econômico da propriedade.  

A instituição e conservação da Reserva Legal são importantes para assegurar a 

preservação da biodiversidade e dos recursos naturais, riquezas imprescindíveis para 

o desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável da propriedade rural. 

Além de estar cumprindo a exigência legal, a propriedade regularizada estará 

contribuindo para a qualidade de vida das gerações presentes e futuras. A Reserva 

Legal será formada por uma área de 114.467,68 m2, equivalente a 20% da área total. 

A planta 08 (em anexo) mostra a área escolhida como de Reserva legal. 

Tal como constituída, a Reserva Legal será averbada e registrada em Cartório 

para efeitos legais. Seu uso deve ter a finalidade de preservação e conservação, não 
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podendo ser usada para outras finalidades sem a devida autorização do Órgão 

Estadual de Controle Ambiental.  

A reserva Legal também deverá ser monitorada no que se refere às queimadas 

e outras ações antropogênicas.  

 

 Demanda e origem da água e energia na fase de operação  

A água a ser utilizada no empreendimento será extraída de poço artesiano a ser 

instalado no local em conformidade com a outorga a ser obtida no órgão competente. 

No lapso de obtenção da outorga, a água necessária, 12,00m3 por dia, será adquirida 

com fornecedores locais através de caminhão pipa. 

Além disso, a CTR LAGARTO será dotada de uma ETE - Estação de 

Tratamento de Efluentes Líquidos, que por sua  eficiência, permitirá o reuso das águas 

tratadas na manutenção das áreas verdes e da área de reserva legal. 

A energia necessária no sistema será adquirida através da instalação de um 

transformador com as seguintes características: transformador trifásico de 30 KVA, 

f=60 Hz; V1 = 12000 volts; V2 = 220 volts segundo contrato de fornecimento com a 

companhia responsável pelo abastecimento de eletricidade em Lagarto. 

 

 Programa se supressão da vegetação, terraplenagem e movimento 

de terra 

Os cortes e movimentação de terra têm como objetivo o melhor aproveitamento 

da área sem causar grandes impactos ao meio ambiente. Foram alocadas duas áreas 

para exploração de terra. Considerando que o terreno possui matacões, as 

escavações serão superficiais ou de pouca profundidade, ou seja até 1,5m. em 

observância ao seguinte movimento de terra: 

O Empreendedor disponibilizará todos os equipamentos maquinas e veículos 

necessários para as fases de construção e operação da CTR tratando-se basicamente  

dos descritos a seguir: 

 01 trator de esteira. 
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 03 caminhões basculantes. 

 01 retroescavadeira. 

 Monitoramento de poeiras e particulados 

 

Considerando que haverá lançamento de poeira e fumaça durante a operação 

do aterro sanitário, essa atividade deve ser monitorada nos seguintes aspectos, em 

conformidade com o PMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e 

o Programa de Controle e Manutenção de Ruídos e Emissões Atmosféricas para a 

fase de implantação e operação e PGR - Plano de Gerenciamento de Risco: 

 

 Partículas Totais em Suspensão (PTS): Podem ser definidas de maneira 

simplificada como aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é menor que 50 µm. 

Uma parte destas partículas é inalável e pode causar problemas à saúde, outra 

parte pode afetar desfavoravelmente a qualidade de vida da população, 

interferindo nas condições estéticas do ambiente e prejudicando as atividades 

normais dos operadores e funcionários. 

 

 Partículas Inaláveis (MP10): Podem ser definidas de maneira simplificada como 

aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é menor que 10 µm. As partículas inaláveis 

podem ainda ser classificadas como partículas inaláveis finas – MP2,5 (<2,5 

µm) e partículas inaláveis grossas (2,5 a 10µm). As partículas finas, devido ao 

seu tamanho diminuto, podem atingir os alvéolos pulmonares, já as grossas 

ficam retidas na parte superior do sistema respiratório. 

 

 Fumaça (FMC): Está associada ao material particulado suspenso na atmosfera 

proveniente dos processos de combustão interna dos veículos e máquinas. O 

método de determinação da fumaça é baseado na medida de refletância da luz 

que incide na poeira (coletada em um filtro), o que confere a este parâmetro a 

característica de estar diretamente relacionado ao teor de fuligem na 

atmosfera. 
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Recomenda-se a contratação de uma empresa especializada para fazer o 

monitoramento de poeiras e particulados, com frequência a ser definida pelo Órgão 

de Controle Ambiental. 

 

 Mão de obra utilizada nas fases de implantação e operação (origem 

e reaproveitamento) 

 

Para a implantação e operação do aterro está previsto a contratação de 67 e 54 

profissionais respectivamente, o descritivo das especificações dos cargos necessários 

podem ser observado na Erro! Fonte de referência não encontrada. e Erro! Fonte 

de referência não encontrada.. 

Tabela 16 - Fase de Implantação 

Engenheiro Residente 01 

Encarregado do canteiro de obras 
01 

Agente de Portaria (vigilante) 02 

Segurança Patrimonial 03 

Pedreiro 
05 

Eletricista 01 

Serviços Gerais 15 

Operador de Trator 02 

Operador de Escavadeira hidráulica 
02 

Operador de pá carregadeira 
01 

Operador Rolo compactador 
01 

Operador de motoniveladora 
01 

Motorista de caminhão de 
lubrificação e abastecimento 

01 

Motorista de micro-ônibus 
01 

Motorista de Veículo Leve 
01 

Motorista de Caminhão Basculante 
04 

Motorista de Caminhão Pipa 
01 

Topógrafo 01 
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Auxiliar de topógrafo 02 

Bombeiro hidráulico 
01 

Carpinteiro 
04 

Ferreiro 
02 

Pintor 
04 

Técnico em Segurança do Trabalho 01 

Cozinheiro 01 

Assistente de cozinha 
03 

Controle administrativo 
05 

Total de empregos diretos gerados 
67 

Fonte: Ecolurb, 2019 

Tabela 17 - Fase de Operação 

Engenheiro Residente 01 

Encarregado operacional 
01 

Agente de Portaria (vigilante) 02 

Segurança Patrimonial 03 

Pedreiro 
01 

Eletricista 01 

Serviços Gerais 05 

Operador de Trator 02 

Operador de Escavadeira hidráulica 
01 

Operador de Retroescavadeira 
01 

Operador de pá carregadeira 
01 

Operador de empilhadeira 
01 

Operador de ETE 
01 

Operador de ETG 
01 

Operador de Autoclave 
01 

Motorista de caminhão de lubrificação e 
abastecimento 

01 

Motorista de micro-ônibus 
01 

Motorista de Veículo Leve 
01 
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Motorista de Veículo Leve (tipo pick-up) 
02 

Motorista de Caminhão Basculante 
06 

Motorista de Caminhão Pipa 
01 

Topógrafo 01 

Auxiliar de topógrafo 02 

Fiscal de Aterro 
03 

Sinalizador 
03 

Técnico em Segurança do Trabalho 01 

Cozinheiro 01 

Assistente de cozinha 
03 

Controle administrativo 
05 

Total de empregos diretos gerados 
54 

Fonte: Ecolurb, 2019 

 

A contratação da mão de obra direta para a implantação e operação será 

realizada, prioritariamente, em Lagarto e circunvizinhança. O reaproveitamento da 

mão de obra na fase de operação do sistema será em torno de 80%. 

 

4. ESTUDO DE ALTERNATIVA LOCACIONAL  

Para o estudo de alternativa locacional foram analisadas características 

socioambientais baseadas nos diagnósticos ambientais  do município de Lagarto/SE, 

teve origem de levantamento de informações  de origem secundárias e de 

processamento de dados georreferenciados, de base cartográficas diversas e 

confiáveis. Com o objetivo de levantar as características básicas do município a ser 

atendido, só assim escolher o melhor local de instalação 

A seleção da área para a implantação do CTR Unidade Lagarto/SE,  foi feita com 

base dentro dos critérios da engenharia, da legislação municipal, estadual e federal e 

normas ambientais exigidos pela ADEMA/SE (Adiministração Estadual de Meio 

Ambiente), como descrito no tópico 5 da revisão da legislação vigente para 

implantação e operação de Aterros Sanitários em todas esferas adiministrativa.  
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Está previsto a instalação de equipamentos que irão proporcionar um 

confinamento seguro dos resíduos, bem como medidas mitigadoras descritas no 

tópico. O aterro sanitário tem como finalidade  de ter um controle e proteção 

socioambiental à saúde pública e espaço geográfico direto e indiretamente afetado 

durante e após ser implantado. 

A área selecionada para implantação escolhida para a construção do aterro foi 

caracterizada através de critérios técnicos como o de levantamentos topográficos, 

geológicos, geotécnicos e climatológicos relativos ao uso do solo e da água, seguindo 

as características desejáveis da CETESB, 1997 descrito a seguir: 

 Dimensões compatíveis ao projeto construtivo 

 Melhor característica pedológica com predomínio de material argiloso, 

homogêneo e impermeável, 

 Nível freático sem flutuação excessivas e situado o mais distante possível da 

superfície (20 metros); 

 Distancia mínima de 200 metros de qualquer corpo de agua; 

 500 metros de qualquer residência ocupada; 

 2 km de áreas urbanas densas; 

 Direção dos vento favorável; 

 Distancia compatível a centros geradores de resíduos; 

Para o presente estudo a escolha da melhor área, incluiremos algumas 

condições adicionais para evitar qualquer problema socioambiental na instalação ou 

na operação do Aterro Sanitário, considerando o menor potencial de geração de 

impactos ambientais e maior vida útil para o empreendimento. 

Menor potencial para geração de impactos ambientais: 

 Localização fora de áreas de restrição ambiental (não instalação em area com 

vegetação nativa preservada); 

 Aqüífero menos impermeável (geologia propicia) 

 Solos mais espessos e menos sujeitos aos processos de erosão e 

escorregamentos; 
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 Declividade apropriada (0 – 30º); 

 Distantes de rede de alta tensão ou dutos (respeitando 200 m de distancia); 

 Distante de aeroportos (12 km); 

Maior vida útil para o empreendimento: 

 Máxima capacidade de recebimento dos resíduos; 

 Baixos custos de instalação e operação do aterro; 

 Disponibilidade de material de cobertura; 

 Aceitabilidade social; 

 Menor oposição da comunidade vizinha. 

Para a escolha foram de levantados dados de características socioambientais 

com dados secundários ou através de processamento de dados do município, como 

a caracterização socioeconômica, geologia, geomorfologia, hidrografia de superfície 

e de subsuperfície, vegetação e uso do solo, se tiver algum impeditivo para a 

instalação que seja abrangente em todo o território do município Lagarto/SE, deverá 

ter algum programa de monitoramento ou medida mitigadora para um controle 

detalhado do impeditivo. 

 

4.1. Dimensões compatíveis ao projeto construtivo 

 

Para um projeto com a vida útil e o porte descrito no item 3. DESCRITIVO DO 

EMPREENDIMENTO, necessita de uma área mínima estimada de 30 a 80 hectares. 

Sendo assim a escolha do local deve abranger uma área total equivalente. 

 

4.2. Melhor característica pedológica com predomínio de material argiloso, 

homogêneo e impermeável. 

 

Quanto as especificações das tipologias pedológicas será descrito 

detalhadamente no diagnostico do meio físico, no município de lagarto de acordo com 

o mapa pedologico do estado de Sergipe (Embrapa, 1975), tem a presença dos solos 

Planosol, Latossolo, Podzolico e Solos Litólicos. 
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O solo com característica menos homogenia e com material pouco argiloso e 

pouco impermeável, é solo litólico que é caracterizado basicamente por um solo com 

presença de afloramentos rochosos e fragmentos de material lítico, sendo assim para 

a escolha do local será restringido as regiões onde no município de Lagarto/SE não é 

caracterizado como os solos Litólicos como visto na mapa da Figura 23. 

 

Figura 23 - Mapa de restrição pedologica para a implantação da CTR unidade Lagarto/SE. Fonte: 

Geofortes, 2019. 

 

4.3. Nível freático sem flutuação excessivas e situado o mais distante 

possível da superfície (20 metros). 

 

Para o estudo do nível freático do aquifero do município de Lagarto/SE, foi 

levantado os poços instalados e catalogado no banco de dados da CPRM do SIAGAS, 

será considerado as regiões onde a profundidade do nível estático é superior a 20 

metros de profundidade, como visto na Figura 24, pode-se observar apenas três 

regiões com profundidade aceitável do nível estático.  
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Figura 24 – Mapa das restrições hidrológica no município de Lagarto/SE. 
 Fonte: Geofortes, 2019. 

 

4.4. Distancia mínima de 200 metros de qualquer corpo de agua; 

 

Para a confecção do mapa de restrição dos corpos hídricos foram utilizado os 

rios efêmeros estabelecidos pela Semarh, 2014, levando em conta apenas os rios 

com constância no fluxo hídrico, considerando 200  metros de buffer, para estabelecer 

todas as regiões com impeditivo quanto os recursos hídricos (Figura 25). 
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Figura 25 – Mapa das restrições hídricas do município de Lagarto/SE.  

Fonte: Geofortes, 2019. 
 

4.5. 500 metros de qualquer residência ocupada e 2 km de áreas urbanas 

densas; 

 

Para o mapeamento das restrições sociais consistirá em restringir locais com 

residência no entorno juntamente com adensamento populacional, com isso foram 

mapeados todos os povoados assim restrigindo o entorno dos mesmo com um buffer 

de 500 metros e 2000 metros para a sede municipal, gerando assim o mapa de 

restrição social Figura 26. 
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Figura 26 – Mapa de restrição social para a instalação CTR Unidade Lagarto/SE. Fonte: 
Geofortes,2019. 

 

4.6. Localização fora de áreas de restrição ambiental (não instalação em 

area com vegetação nativa preservada); 

 

Para o mapeamento das regiões com restrição quanto ao uso do solo, será 

desconsiderado as regiões com adensamento urbano juntamente com todas as áreas 

diagnosticadas pela Semarh, 2014 como Mata ciliar, Floresta estacional, corpos 

D’agua, Caatinga arbustiva ou arbórea, será restringido também o entorno da linha de 

transmissão de alta tensão (Figura 27).  
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Figura 27 – Mapa de restrição quanto ao uso do solo para a instalação da CTR unidade de 
Lagarto/SE.  

Fonte: Geofortes, 2019. 

 

4.7. Aqüífero menos impermeável (geologia propicia) 

 

A caracterização da geologia é de suma importância na instalação e operação 

de um aterro sanitário, afim de verificar a região com rochas mais propicias, que não 

contém material lítico com alta porosidade ou com alto grau de carstificação que 

facilitaria a percolação de fluidos contaminantes, incluiria também nas áreas com 

restrição geológica as regiões com presença de falhamentos, zonas de cisalhamento 

ou foliações verticais que facilitaria a contaminação do conteúdo hídrico do subsolo.  

Sendo assim a restrição quanto a geologia será considerado, regiões com 

litologia carbonática, regiões com falhamento e zona de cisalhamento, utilizando o 

banco de dados da CPRM, 2014 (Figura 288).  
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Figura 28 – Mapa de restrição quanto a geologia para a instalação da CTR unidade Lagarto/SE.  

Fonte: Geofortes, 2019. 

 

4.8. Declividade apropriada (0 – 20º); 

 

A declividade apropriada para a instalação da CTR de acordo com a necessidade 

do projeto estabelecido pela Ecolurb seria o máximo de inclinação de 20°, sendo 

assim foram restrigida as regiões com inclinação entre 20° a 90°, o município tem um 

pedrominio do padrão de declividade como muito baixa como visto na Figura 299, 

restringindo poucas áreas. 
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Figura 29 – Mapa de restrição quanto a declividade para a instalação da CTR unidade Lagarto/SE.  
Fonte: GEOFORTES, 2019.  

 

4.9. Distante de aeroportos (12 km); 

O estado de sergipe possui 4 aeroportos, o internacional de Aracaju, o de 

Canindé de São Francisco, Propriá, Simão Dias, todos com mais de 12 km de 

distancia do município de Lagarto/SE. 

 

4.10. Resultante das restrições socioambiental para a instalação da CTR 

unidade Lagarto/SE. 

 

Diante do exposto de todas as restrições para a implantação da central de 

tratamento de resíduos, foi identificado apenas 3 regiões sem nenhum impeditivo 

socioambiental no município de Lagarto/SE (Figura 30), levando em conta tanto 

restrições quanto a legislação ambiental ou características estruturais básicas para a 

instalação do projeto da CTR. 
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Figura 30 - Mapa de restrição quanto as características socioambiental do município de Lagarto/SE.  
Fonte: Geofortes, 2019. 

 

Considerando as 3 regiões sem nenhuma característica restritiva apenas uma 

tem fácil acesso por alguma rodovia estadual instalada, então se for considerar 

questões logísticas a área 2 é que possui a maior viabilidade de operação do CTR, 

sendo assim foi selecionado uma propriedade especifica com mais de 40 hectares, 

limitando com a rodovia SE-170 como visto na Figura 30. 
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5. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL  

O Licenciamento ambiental tem natureza preventiva e fiscalizatória de todo 

e qualquer empreendimento, que venha utilizar de recursos naturais, e que 

tragam impactos ao meio em que esteja instalado. É ainda, o meio pelo qual, a 

politica nacional do meio ambiente faz a gestão de todos os empreendimentos no 

país, com caráter obrigatório para qualquer atividade ou empreendimento 

potencialmente poluidor que venha causar a degradação do meio ambiente. 

Podemos citar como uma das suas características mais expressivas a 

participação social para a tomada da decisão de viabilidade, por meio da 

audiência pública como parte do processo.  

Instituído pela Lei n° 6.938/81 e regulamentada pelo Decreto n° 99.274/90 

em Dezembro de 1997 o CONAMA em resolução de Nº 237/97 determina que os 

licenciamentos devessem ser realizados em um único nível de competência.  

 A Resolução do Cecma nº 11, de 26 de julho de 1979, delibera sobre o Sistema 

de Licenciamento de Atividades Poluidoras existentes ou a se instalarem no estado 

de Sergipe. É de responsabilidade da ADEMA (Administração Estadual do Meio 

Ambiente) o licenciamento dos empreendimentos que tenham o potencial poluidor 

em todo o estado de Sergipe, como também, a sua fiscalização, avaliação e 

monitoramento ambiental, e por fim, avaliação dos impactos ambientais.  

O licenciamento ambiental junto a Administração Estadual do Meio Ambiente 

deve obedecer três tipos de licenças: Licença prévia, Licença de instalação e 

licença de operação. 

Licença Prévia: Em preliminar, essa licença corresponde a elaboração do plano 

de estudos do empreendimento ou atividade, deve conter requisitos básicos a 

serem atendidos, deve-se então ser aprovada a sua localização e concepção. A 

viabilidade ambiental deve ser atestada e os requisitos básicos e condicionadores 

devem ser estabelecidos como também, as condicionantes para a próxima fase 

de implantação devem ser atendidas.  

Prazo máximo não deve ser superior a 5 (cinco) anos.  
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Licença de Instalação: Essa modalidade autoriza a fase inicial da instalação do 

empreendimento ou atividade, tudo de acordo com as especificações elencadas 

nos planos, programas, e projetos executivos já aprovados. as medidas de 

controle ambiental e demais condicionantes que constituem motivos 

determinantes, também devem estar incluídas. O prazo para tal licença não deve 

ser superior a 5 (cinco) anos.  

Licença de operação: Após as verificações do cumprimento e exigências das 

licenças anteriores (Licença prévia e Licença de instalação) é autorizada a 

operação da atividade, bem como do funcionamento das medidas de controle 

ambiental de forma adequada e quando couber, de equipamentos para controle 

de poluição e outras condicionantes para sua operação. Sua concessão não pode 

ser superior a 5 (cinco) anos. 

Para a elaboração deste documento houve a consulta de múltiplos aspectos 

legais, que apresentam relação com o empreendimento, os quais configuram 

regulamentações ao licenciamento ambiental, determinados em leis, decretos, 

resoluções, portarias e normas técnicas, todas vinculadas aos órgãos do governo 

federal, estadual e municipal que serão descritas a seguir.  

 

5.1. Legislação Federal:  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu artigo 225 

dispõe que: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, um bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”. 

De se observar que, é direito de todo cidadão viver em um ambiente que 

esteja em equilíbrio dando as gerações presentes e futuras qualidade de vida.  
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Estabelecendo também que compete a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios preservarem as florestas, a flora e a fauna, sendo vedadas as práticas 

ou atividades que coloquem em risco a sobrevivência destes recursos ou que 

provoquem sua extinção. No que se refere às competências, nelas é dada autoridade 

aos estados e governos locais para estabelecer uma legislação em quase todos os 

assuntos associados ao meio ambiente, de acordo com as suas necessidades 

específicas.  

O órgão ambiental estadual pode estabelecer os requerimentos gerais e definir 

padrões específicos de exigência mais rigorosos, porém não menos detalhados e 

restritivos do que aqueles estabelecidos pelo governo federal. Deve-se atentar para 

o estabelecido no Art. 5º, inciso XXIII, que reformulou a característica do direito de 

propriedade, postulando que a esta deve atender a sua função social, que, de acordo 

com o Art. 186º que trata da propriedade rural é, entre outras, a preservação do meio 

ambiente. 

LEI Nº. 2.181, DE 12 DE OUTUBRO DE 1978: Criação da Administração 

Estadual do Meio Ambiente, sob a forma de autarquia estadual. 

LEI N° 5.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1967: Dispõe sobre a fauna, sendo o 

principal instrumento jurídico a regulamentar a proteção desse bioma. Estabelece 

normas para proteção e regulamenta as proposições de defesa da vida animal. 

Estabelece ainda que a vida animal natural, ou seja, fora de cativeiros são de 

propriedade do Estado, incidindo  o mesmo sobre os ninhos, abrigos, e criadouros 

naturais, proibindo a sua utilização, caça, perseguição, destruição ou captura.  

LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981: Dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências. Estabelece o planejamento detalhado para a elaboração das 

regulamentações ambientais, institui o processo de licenciamento em três etapas 

para as atividades que podem causar impactos ambientais, quais sejam, (LP) 

Licenciamento Previo, (LI) Licenciamento de Instalação e (LO) Licenciamento de 

Operação. 
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LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997:  Institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o 

art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 

28 de dezembro de 1989. 

LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998: Dispõe sobre as sanções penais 

e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e 

dá outras providências. Estes dispositivos legais definem a aplicação de multas e 

demais instrumentos punitivos aos agressores do meio ambiente, especificando, 

em seu Capítulo V, Seções I e II, os crimes e punições referentes a agressões 

sobre a fauna e flora, respectivamente.  

LEI No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999: Dispõe sobre a educação ambiental, 

instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

LEI No 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000: Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos 

I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza e dá outras providências. 

LEI Nº 11.107, DE 6 DE ABRIL DE 2005: Dispõe sobre normas gerais de contratação 

de consórcios públicos e dá outras providências. 

LEI Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006: Dispõe sobre a utilização e 

proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. 

LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007: Esta Lei estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento 

básico. 

LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010: Esta Lei institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, 

bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e 

do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis; altera a Lei no 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 
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LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012: A Lei de Proteção da Vegetação Nativa 

(LPVN) popularmente conhecida como o novo Código Florestal Brasileiro, dispõe 

sobre a proteção e normatização da vegetação nativa. Em seu artigo 2º define as 

florestas como também, as demais formas e vegetação natural, considerando as 

de preservação permanente, dentre as quais as que estão localizadas ao longo 

dos rios ou de qualquer curso de água, ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios 

d’água naturais ou artificiais. 

DECRETO Nº 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008: Dispõe sobre as infrações e 

sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo 

federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 99.274, DE 6 DE JUNHO DE 1990.: Regulamenta a Lei nº 6.902, 

de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, 

respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 

Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências.  

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, DE 23 DE JANEIRO DE 1986: Estabelece que 

o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente dependerá da 

elaboração de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental – RIMA, a serem submetidos para a análise dos órgãos 

ambientais competentes.  

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 1, DE 13 DE JUNHO DE 1988: Dispõe sobre o 

Cadastro Técnico Federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental.  

 

RESOLUÇÃO CONAMA N.º 006, de 24 de janeiro de 1986: Aprova os modelos 

de publicação de pedidos de licenciamento. Estabelece instruções para 

publicação de pedidos de licenciamento, da renovação e da concessão das 

licenças em periódicos e Diários Oficiais do Estado ou da União. 

RESOLUÇÃO CONAMA N.º 009, DE 03 DE DEZEMBRO DE 1987: regulamenta 

as audiências públicas. Estabelece que a audiência pública referida na Resolução 

CONAMA nº. 001/86 tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do 
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produto em análise e do seu referido RIMA, extinguindo dúvidas e recolhendo dos 

presentes as críticas e sugestões a respeito (Art. 1º), cuja ata e seus anexos 

servirão de base, juntamente com o RIMA, para a análise e parecer final do órgão 

licenciador quanto à aprovação ou não do projeto. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 005, DE 15 DE JUNHO DE 1989: Dispõe sobre o 

Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar – PRONAR. Complementada 

pelas Resoluções nº 03, de 1990, nº 08, de 1990, e nº 436, de 2011. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 5, DE 5 DE AGOSTO DE 1993:  Dispõe sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais 

ferroviários e rodoviários. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 10, DE 1 DE OUTUBRO DE 1993: Estabelece 

parâmetros básicos para análise dos estágios de sucessão da Mata Atlântica. 

RESOLUÇÃO Nº 02, DE 18 DE ABRIL DE 1996: estabelece que os 

empreendimentos causadores de danos ambientais relacionados com destruição de 

florestas e outros ecossistemas responsabilizar-se-ão pela implantação de Unidades 

de Conservação (UC´s), novas ou já existentes, a serem definidas pelo órgão 

ambiental licenciador como forma de compensação ambiental pelos danos causados, 

cuja mitigação não seja possível. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 9, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996: Define “corredor de 

vegetação entre remanescentes” como área de trânsito para a fauna. (vide artigo 7º 

do Decreto nº 750/93)  

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997: Altera a 

Resolução no 001/86 (revoga os art. 3º e 7º). Dispõe sobre a revisão e 

complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento 

ambiental. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 275, DE 25 DE ABRIL DE 2001: – Estabelece o código 

de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de 
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coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta 

seletiva. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 303, DE 20 DE MARÇO DE 2002: Dispõe sobre 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.  

RESOLUÇÃO Nº 306, DE 5 DE JULHO DE 2002: Estabelece os requisitos mínimos 

e o termo de referência para realização de auditorias ambientais. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 313, DE 29 DE OUTUBRO DE 2002: Dispõe sobre o 

Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 317, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2002:  Regulamenta a 

Resolução no 278, de 24 de maio de 2001, que dispõe sobre o corte e exploração de 

espécies ameaçadas de extinção da flora da Mata Atlântica. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005: Dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 

outras providências.  Alterada pela Resolução 410/2009 e pela 430/2011.  

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005: Dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 

providências. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 371, DE 5 DE ABRIL DE 2006: Estabelece diretrizes aos 

órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de 

gastos de recursos advindos de compensação ambiental, conforme a Lei no 9.985, de 

18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza-SNUC e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 382, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006: Estabelece os 

limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. 
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 396, DE 3 DE ABRIL DE 2008: Dispõe sobre a 

classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas 

e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 404, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2008: Estabelece 

critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno 

porte de resíduos sólidos urbanos.  

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 430 DE 13 MAIO DE 2011: Dispõe sobre as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 

17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

RESOLUÇÃO CONAMA N. 491, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018: Dispõe sobre 

padrões de qualidade do ar. 

PORTARIA IBAMA Nº 1.522, DE 19 DE DEZEMBRO 1989: Define a lista de 

espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção (atualizada em 2003). 

PORTARIA IBAMA Nº 37-N, DE 03 DE ABRIL DE 1992: Define a lista de espécies 

da flora brasileira ameaçadas de extinção. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº- 146, DE 10 DE JANEIRO DE 2007: 

estabelece critérios e padroniza os procedimentos relativos à fauna (levantamento, 

monitoramento, salvamento, resgate e destinação) no âmbito do licenciamento 

ambiental de empreendimentos e atividades que causam impactos sobre a fauna 

silvestre.  

RESOLUÇÃO ANP Nº 20 DE 18/06/2009: Dispõe sobre os requisitos necessários à 

autorização para o exercício da atividade de coleta de óleo lubrificante usado ou 

contaminado e a sua regulação. 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – ANVISA – RDC Nº 307, DE 14 DE 

NOVEMBRO DE 2002: dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde. 
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RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – ANVISA - RDC Nº 222, DE 28 DE 

MARÇO DE 2018: Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos 

de Serviços de Saúde e dá outras providências. 

ABNT NBR – 6.016/2015: Esta Norma especifica o método de avaliação do teor de 

fuligem no gás de escapamento de motor alternativo de combustão interna ACI, ciclo 

Diesel, de injeção direta ou indireta, com ou sem superalimentação e em qualquer 

condição usual de trabalho, utilizando a escala de Ringelmann reduzida. 

ABNT – NBR 7.229/1993: Esta Norma fixa as condições exigíveis para projeto, 

construção e operação de sistemas de tanques sépticos, incluindo tratamento e 

disposição de efluentes e lodo sedimentado. Tem por objetivo preservar a saúde 

pública e ambiental, a higiene, o conforto e a segurança dos habitantes de áreas 

servidas por estes sistemas. 

ABNT NBR – 7.500/2018: Esta Norma estabelece a simbologia convencional e o seu 

dimensionamento para identificar produtos perigosos, a ser aplicada nas unidades e 

equipamentos de transporte e nas embalagens/volumes, a fim de indicar os riscos e 

os cuidados a serem tomados no transporte terrestre, manuseio, movimentação e 

armazenamento. 

ABNT NBR – 8.419/1992 Versão Corrigida:1996: Esta Norma fixa as condições 

mínimas exigíveis para a apresentação e procedimento de projetos de aterros 

sanitários de resíduos sólidos urbanos.  

ABNT NBR – 9.547/1997: Esta Norma especifica um método de ensaio para a 

determinação da concentração mássica de particulas totais em suspensão (PTS) no 

ar ambiente, em um período de amostragem determinado, utilizando um amostrador 

de grande volume (AGV). O processo de medição é não-destrutivo e o tamanho da 

amostra coletada é geralmente adequado para posterior análise química. 

ABNT NBR – 10.004/2004: Esta Norma classifica os resíduos sólidos quanto aos seus 

riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser 

gerenciados adequadamente. 
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ABNT NBR – 10.005/2004: Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de 

resíduos sólido.  

ABNT NBR – 10.006/2004: Diretrizes e procedimento para obtenção de extrato 

solubilizado de resíduos sólidos.  

ABNT NBR – 10.007/2004: Sistemas de gestão da qualidade – Diretriz para gestão 

de configuração. 

ABNT NBR – 10.151/2019: Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto 

da comunidade – Procedimento.  

ABNT NBR – 10.152/1987: Esta Norma fixa os níveis de ruído compatíveis com o 
conforto acústico em ambientes diversos. 

ABNT NBR – 10.157/1987: Esta Norma fixa as condições mínimas exigíveis para 

projeto e operação de aterros de resíduos perigosos, de forma a proteger 

adequadamente as coleções hídricas superficiais e subterrâneas próximas, bem como 

os operadores destas instalações e populações vizinhas. Com critérios para projetos, 

construção e operação.  

ABNT NBR – 11.682/2009: Esta Norma prescreve os requisitos exigíveis para o 

estudo e controle da estabilidade de encostas e de taludes resultantes de cortes e 

aterros realizados em encostas. Abrange, também, as condições para estudos, 

projeto, execução, controle e observação de obras de estabilização. Não estão 

incluídos nesta Norma os requisitos específicos aplicáveis a taludes de cavas de 

mineração e a taludes de barragens, de subsolos de prédios e de cavas de metrô, a 

aterros sobre solos moles e de encontro de pontes, bem como qualquer outra situação 

distinta que não envolva encostas. 

ABNT NBR – 12.235/1992: Armazenamento de resíduos sólidos perigosos.   

 

ABNT NBR – 12.209/2011: Esta Norma apresenta as condições recomendadas para 

a elaboração de projeto hidráulico e de processo de Estações de Tratamento de 
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Esgoto Sanitário (ETE), observada a regulamentação específica das entidades 

responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento do sistema de esgoto sanitário. 

ABNT NBR – 12.810/2016 : Esta Norma especifica os requisitos aplicáveis às 

atividades de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS) realizadas fora 

do estabelecimento gerador. 

ABNT NBR – 13.230/2008: Embalagens e acondicionamentos plásticos recicláveis - 

Identificação e simbologia. 

ABNT NBR – 13.412/1995: Esta Norma prescreve o método para a determinação da 

concentração mássica de material particulado inalável em suspensão na atmosfera, 

com diâmetro aerodinâmico menor ou igual a 10 um (MP), em um período de 

amostragem determinado, utilizando um amostrador de grande volume acoplado a um 

separador inercial de partículas. 

ABNT NBR – 13.696/2010: Esta Norma fixa os requisitos mínimos para filtros 

químicos e combinados para uso como parte de um equipamento de proteção 

respiratória do tipo purificador de ar não motorizado. 

ABNT NBR – 13.896/1997: Aterros de resíduos não perigosos – critérios pra projeto, 

implantação e operação. 

ABNT NBR – 13.969/1997: Tanques sépticos – Unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e 

operação. 

ABNT NBR – 14.652/2019: Esta Norma estabelece os requisitos mínimos de 

construção e de inspeção dos coletores transportadores de resíduos de serviço de 

saúde. 

ABNT NBR – 15.492/2007: Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade 

ambiental – Procedimento. 

ABNT NBR – 15.495/2009: Apresenta métodos e procedimentos aplicáveis no 

desenvolvimento de poços de monitoramento instalados em aqüíferos granulares, 
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construídos e instalados de acordo com as condições definidas na ABNT NBR 15495-

1. Aplicações e limitações descritos nesta parte são baseados na premissa de que os 

poços de monitoramento, onde aplicados, tem por objetivo principal obter amostras 

representativas de água subterrânea e informações hidrogeológicas dos aquíferos 

monitorados. Poços de monitoramento desenvolvidos com os métodos descritos nesta 

parte devem produzir água relativamente isenta de sedimentos em suspensão. Não 

serão abordados métodos de desenvolvimento de poços instalados na rocha, sem 

revestimento.  

ABNT NBR – 15.515-3/2013: estabelece os procedimentos mínimos para a 

investigação detalhada de áreas onde foi confirmada contaminação em solo ou água 

subterrânea com base em série histórica de monitoramento, avaliação preliminar, 

investigação confirmatória ou estudos ambientais.  

5.2. Legislação Estadual:  

A legislação ambiental estadual elenca em todos os seus instrumentos 

legais, a forma correta nas quais devem sempre embasar todos os processos de 

licenciamento e autorização para quaisquer intervenções ambientais no Estado 

de Sergipe. 

A constituição estadual do estado de Sergipe, promulgada em 05 de outubro 

de 1989, visando assegurar um meio ambiente equilibrado, postula  em seu 

capitulo IV, Art. 232 que:  

Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Estado, 

ao Município e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações. 
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RESOLUÇÃO CECMA Nº 11, DE 26 DE JULHO DE 1979: Legislação que aprova 

o Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras existentes ou a se 

instalarem no estado de Sergipe.   

RESOLUÇÃO CECMA N.º 07 DE 16 DE MAIO DE 1984– Aprova Normas Gerais 

para Publicação de pedido de Licenciamento, suas modalidades, sua renovação 

e a respectiva concessão, bem como seus respectivos modelos. 

RESOLUÇÃO CEMA/SE Nº 17, DE 28 DE AGOSTO DE 2001: Aprova 

procedimentos simplificados para Licenciamento Ambiental, e dá outras 

providências. 

RESOLUÇÃO CEMA/SE Nº 19, DE 25 DE SETEMBRO DE 2001: Aprova normas 

para licenciamento estadual, e da outras providencias estabelecendo prazos de 

validade para cada tipo de licença.  

RESOLUÇÃO CECMA/SE Nº 2, DE 29 DE ABRIL DE 2005: Dispõe sobre a 

descentralização do sistema de gestão ambiental no Estado, sempre visando o 

devido licenciamento ambiental das atividades de impacto local e a 

correspondente necessária e devida fiscalização pela esfera municipal. 

RESOLUÇÃO CECMA/SE Nº 4, DE 24 DE JANEIRO DE 2006: Aprova a redação 

da resolução nº 19/2001 que vem dispor sobre as normas para o licenciamento 

ambiental no estado de Sergipe. 

RESOLUÇÃO Nº 06/2008 DE 29 DE JULHO DE 2008: Dispõe sobre o devido 

procedimento administrativo do licenciamento ambiental, com critérios de 

enquadramento e as tipificações de atividades e seus empreendimentos com 

potenciais causadores de degradação ambiental. Elencando também, a fixação 

de custos operacionais e as analises das licenças ambientais e suas autorizações.  

RESOLUÇÃO CEMA Nº 05 DE 03 DE JUNHO DE 2009: Dispõe a respeito da 

definição para os procedimentos de licenciamento ambiental dos 

empreendimentos enquadrados como classe simplificada nos termos da 

legislação em vigor.  
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RESOLUÇÃO CEMA Nº. 21/2009 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009: Estabelece 

e disciplina os procedimentos para que haja a devida realização de audiências 

públicas, que serão destinadas aos processos de licenciamento ambiental no 

âmbito da ADEMA. 

A audiência pública tem por sua finalidade expor aos interessados o 

conteúdo do Estudo de impacto ambiental e respectivos relatórios (EIA/RIMA) 

extinguindo de todos os presentes duvidas e recolhendo criticas e sugestões a 

respeito do empreendimento.  

A necessidade de audiência publica é estabelecida pela ADEMA, sempre 

que ela julgar necessária ou quando for solicitada pela: Entidade civil; o Ministério 

Público ou por no mínimo 50 (cinquenta) cidadãos.  

Em seu artigo 3º fica esclarecido ainda que a Administração Estadual do 

Meio ambiente – ADEMA deve a partir da data do recebimento do EIA/RIMA, fixar 

edital, e anunciar na imprensa local a abertura do prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias para a solicitação da audiência pública.  

Em seu artigo 4º alude que a audiência pública deverá sempre ser realizada 

no município ou a área de interferência da implantação da obra, atividade, plano 

programa ou projeto estiver previsto, devendo ainda ser dada prioridade de 

escolha para o município que sofrerá os impactos mais significativos.  

A convocação para a realização da audiência deve ser publicada em 

periódico regional ou local de grande circulação, devendo obedecer os critérios 

de antecedência mínima de 10 (dez) dias antes da data marcada para a referida 

audiência, devendo ainda ser divulgada no local e nas cidades vizinhas ao evento. 

As divulgações deve sempre estar acompanhadas do objetivo, data, hora, e local 

do evento, devendo indicar os locais onde o RIMA estará disponibilizado para 

consulta de todos, e o nome do empreendedor.  

Fica o empreendedor, para que seja realizada a audiência da forma correta 

e necessária, no aguardo do oficio que será entregue pela ADEMA com a relação 

e as providencias necessárias à realização da mesma, conforme informa o artigo 
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4º, § 4°. Se comprometendo ainda em informar o cumprimento de tais providencias 

conforme o prazo de antecedência de 10 (dez) dias, estabelecidos pelo artigo 4º, § 5°.  

RESOLUÇÃO CEMA Nº08/2013 DE 22 DE JANEIRO DE 2013:  

Dispõe sobre normas e critérios para Compensação Ambiental nos casos de 

licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental de 

competência do Estado de Sergipe. 

 

RESOLUÇÃO CEMA Nº 06/2008 DE 29 DE JULHO DE 2008: Dispõe sobre 

procedimentos administrativos do licenciamento ambiental, critérios de 

enquadramento e tipificação de atividades e empreendimentos potencialmente 

causadores de degradação ambiental e fixação de custos operacionais e de análise 

das Licenças Ambientais e Autorizações. 

LEI Nº 5.857 DE 22 DE MARÇO DE 2006: Dispõe sobre a Política Estadual de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, e dá providências correlatas. 

LEI Nº 5.858 DE 22 DE MARÇO DE 2006: Dispõe sobre a Política Estadual do Meio 

Ambiente, institui o Sistema Estadual do Meio Ambiente, e dá providências correlatas. 

LEI Nº 6.882, DE 08 DE ABRIL DE 2010: Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui 

a Política Estadual de Educação Ambiental. 

5.3. Legislação Municipal: 

Lei Orgânica do Município de Lagarto - Alterada pelas Emendas nº 1 de 2001, 

nº 02 de 2003, nº 03 de 2005 e nº 4, de 2005: Constitui o ordenamento Político-

Administrativo básico do Município.  

CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2018: que entre si, celebram o município de 

Lagarto/se, na condição de município integrante e o consorcio publico de resíduos 

sólidos e saneamento básico do sul e centro sul sergipano CONSCENSUL, para a 

prestação dos serviços de resíduos sólidos, e da outras providencias. 
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6. ÁREA DE INFLUÊNCIA  

As áreas de influência correspondem aos limites geográficos, nos quais 

deverão incidir os possíveis impactos na instalação e operação de um determinado 

empreendimento, neste caso, a Central de Tratamento de Resíduos (CTR) no 

município de Lagarto/SE, com isso levam-se em conta os possíveis impactos 

diferentemente nos três meios de diagnostico ambiental.  

O Diagnóstico Ambiental é instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente e 

precede todo o planejamento de gestão ambiental de uma dada área ou instituição. 

Assim o Estudo de Impactos Ambientais e a Avaliação de Impactos Ambientais 

somente são possíveis, após definição dos limites geográficos da área de influência, 

de um dado empreendimento.  

Definir os limites de influência dos impactos ambientais é definir o objeto de 

estudo do diagnóstico ambiental em si, visto que é a área possivelmente afetada que 

indicará quais atores (físicos, bióticos ou socioculturais) estão vulneráveis, sendo 

então a área avaliada quanto ao seu grau de conservação antes, durante e após a 

implementação do empreendimento.  

Logo é o diagnóstico dos aspectos físico, biótico e socioculturais que 

determinaram como a área e seus atores serão atingidos.  

Conforme a Resolução CONAMA 001/86 a área de influência norteia as ações 

mitigadoras uma vez que o projeto depende da natureza da atividade bem como das 

características ambientais da área. 

Neste trabalho opta-se pela junção da área de influência do meio físico e biótico 

visto o caráter espacialmente restritivo de sua natureza, enquanto que a influência dos 

impactos ao meio sociocultural costuma ter tais limites mais plásticos. 
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No presente trabalho a área de influência foi subdividida em três (categorias) 

como preconiza a legislação em vigor em Área Diretamente Afetada (ADA), Área de 

Influência Direta (AID), Área de Influência Indireta (AII). 

 A ADA entende-se como a área onde será implantado o empreendimento, e a 

AID entende-se como uma área no entorno da ADA que sofrerá diretamente os 

impactos gerados pelo empreendimento, e a AII que entende-se como uma área que 

também sofrerá os impactos provenientes do empreendimento, só que de uma forma 

mais branda.  

Analisando-se os possíveis impactos provenientes de instalação e operação da 

CTR no município de lagarto, definiu-se as três áreas de influência para cada meio. 

 

6.1. Meio Físico e Biótico 

ADA – área destinada à implantação da CTR propriamente dita. Onde ocorrerá 

interferência direta na instalação e funcionamento do empreendimento. Área da cava, 

passagem de caminhões, disposição das estruturas do projeto do aterro. 

AID – Foi considerado um raio de 500 metros a partir do entorno das estruturas 

do empreendimento para definir a ADA (Área Diretamente Afetada) para os impactos 

ao meio físico e biótico. Ou seja sarão 500 metros de buffer da área de implantação 

da CTR. 

 AII – área delimitada pela sub bacia do rio do Urubu. É por meio da drenagem 

superficial que podem sofrer algum tipo de interferência relevante para o meio físico e 

biótico, por isso se justifica a AII ser a área da sub-bacia do Rio do Urubu. 

As disposições das áreas de influência para o meio físico podem ser verificadas 

na (Figura 31). 
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Figura 31 - Mapa das áreas de influência do meio físico. Fonte: GEOFORTES, 2019. 
 

As disposições das áreas de influência para o meio biótico podem ser verificadas 

na (Figura 32). 
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Figura 32 – Mapa das áreas de influência do meio biótico.  
Fonte: GEOFORTES, 2019. 

 

6.2. Meio Socioeconômico  

No meio sócio econômico as áreas de influências apresentam-se com uma 

extensão territorial mais abrangente que o meio físico e biótico, por tamanha a 

complexidade das relações sociais e econômicas e o grande potencial de ir e vir das 

pessoas e dos canais de comunicação entre estas.  

Porém, a AD e AID para o meio socioeconômico será considerada a mesma 

extensão territorial previsto para o meio físico e biótico, pois se caracterizará  pela 

área do empreendimento que resultará em interferências espacialmente restringidas, 

como a área do empreendimento é distante do componente urbano, não estão 

previstos impactos socioeconômicos na AD e AID, a não ser que estes possam vir 

ultrapassar tais limites alcançando o município. 
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Para o socioeconômico a AII - Área de Influência Indireta é considerada dentro 

da possibilidade de que os impactos previstos na ADA e AID consigam ultrapassar 

tais limites geográficos e alcançar o componente urbano da paisagem. Assim a AII do 

empreendimento compreenderá como a área delimitada por toda a extensão dos 

limites municipais de Lagarto.  

Uma vez que proporcionará em meio a instalação e operação  consequências 

sociais e econômicas para o município, com impactos positivos, que pode-se 

exemplificar como o aumento da formalidade para trabalhadores que tem os resíduos 

sólidos como objeto de trabalho, a proteção a saúde e segurança de trabalho neste 

setor econômico, a destinação adequada dos resíduos sólidos e minimização dos 

problemas sociais advindo destes. 

As disposições das áreas de influência para o meio socioeconômico podem ser 

verificadas na (Figura 33). 

 

Figura 33  - Mapa da área de influência do meio socioeconômico.  
Fonte: Geofortes, 2019. 
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 As disposições geradas para a confecção dos diagnósticos ambientais podem 

ser verificadas na Erro! Fonte de referência não encontrada. abaixo.  

Tabela 18 - Áreas de influências utilizadas para o diagnostico ambiental. 

Área de 
Influência 

Meio Físico Meio Biótico Meio Socioeconômico 

ADA 
Área do 

Empreendime
nto 

Área do 
Empreendimento 

Área do Empreendimento 

AID 

Área de 500 
metros de 
buffer  no 
entorno da 

ADA 

Área de 500 metros de 
buffer  no entorno da 

ADA 

Área de 500 metros de 
buffer  no entorno da ADA 

AII 
Área da sub 
bacia do rio 
do Urubu 

Área da sub bacia do 
rio do Urubu 

Limite municipal de Lagarto 

Fonte: GEOFORTES, 2019. 
 
 

7. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

a) MEIO FÍSICO 

O diagnostico do meio físico tem como objetivo principal o levantamento de 

critérios não vivos como clima, geologia, geomorfologia, pedologia, recursos hídricos 

de superfície e subsuperfície, com isso visa estabelecer os possíveis impactos e 

prever a continuidade de operação do empreendimento. 

A metodologia utilizada no presente trabalho, consistiu primeiramente no 

levantamento de dados secundários de fontes diversas, para em um segundo 

momento o levantamento de dados em campo, para a obtenção de elementos 

específicos do local de implantação. 

 

1. Clima e Condições meteorológicas 

O conhecimento dos elementos climáticos e padrões meteorológicos da área de 

influência de um empreendimento é de grande importância tanto para a fase de projeto 

quanto para o desenvolvimento das atividades do mesmo. Por meio desses 

conhecimentos sobre o município de Lagarto é possível planejar de forma eficiente a 
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realização das atividades, e utilização dos recursos, além de viabilizar a adoção de 

medidas preventivas em períodos críticos de chuva, por exemplo. Além disso, a 

análise climática possibilita a mitigação de impactos e danos ambientais em situações 

adversas.  

O estado de Sergipe está subdividido em três classes climáticas, o semi-árido, 

localizado na porção noroeste e sudoeste do estado, o agreste, que fica na porção 

central, centro-oeste e nordeste, e o litoral úmido, que abrange a parte leste e sudeste 

do estado.   

O município de Lagarto está inserido em dois contextos climáticos distintos, o 

semi-árido, em sua porção leste e o agreste que abrange a maior parte do município 

e é onde estão inseridas as áreas de influência do empreendimento. O clima 

semiárido, também conhecido como tropical semiárido, e abrange boa parte do 

estado, é caracterizado por ser um clima seco e quente, com chuvas irregulares 

durante o ano, concentrando-se entre os meses de janeiro a maio de em geral.  

O Agreste, onde está inserida a área do empreendimento se caracteriza também 

por ser um clima quente e seco, com precipitação anual em torno dos 700 mm, 

havendo regiões que chegam ao estado de seca. Os rios que existem nessa região 

climática costumam ser intermitentes ou efêmeros, ou seja, só aparecem nos períodos 

de chuva (Figura 34). 
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Figura 34 - Divisão climática de Sergipe segundo a classificação de Thornthwait.  
Fonte: Adaptado da EMBRAPA, 2012. 

Na análise climatológica do município de Lagarto, foram utilizados dados 

regionais da Estação Meteorológica Automática mais próxima (Código A451), 

localizada no município de Itabaiana, pertencente à rede do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) (Erro! Fonte de referência não encontrada.). Analisou-se 

minunciosamente os dados desta estação no ano de 2018, contendo informações de 

mensais, diárias e horárias. Pela proximidade entre os municípios de Lagarto e 

Itabaiana, e por estarem na mesma região, com condições climáticas e físicas 

semelhantes, os resultados climatológicos servirão para mensurar as variações e 

padrões climáticos da área de estudo. 

Tabela 19 - Dados da Estação Meteorológica do INMET. 

Estação Código 
omm Tipo 

Latitude 
(utm) 

Longitude 
(utm) 

Altitude 
(m) 

 
Itabaiana 

 
A451 

 
Automática 

 
8819901.8 

 
667179.7 

 
183 

Fonte: INMET, 2018. 

1.1. Pressão Atmosférica 
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A pressão atmosférica consiste no peso que o ar exerce sobre a superfície 

terrestre, ela está diretamente relacionada à força da gravidade e à influência que 

essa realiza sobre as moléculas gasosas que compõem a atmosfera. Assim, a 

pressão atmosférica sofre variações conforme as altitudes e as condições de 

temperatura do ar. Em condições normais a pressão atmosférica no nível do mar é de 

1113,25 mbar, que equivale a 1 atm, e quanto maior a altitude de um dado relevo, 

menor será a pressão atmosférica. No município de Lagarto está a uma altitude de 

aproximadamente 183 m em relação ao nível do mar, a pressão atmosférica varia de 

988 mbar à 994 mbar.  

Para a caracterização da pressão atmosférica analisou-se os dados mensais do 

ano de 2018, fornecidos pelo INMET (Figura 35) onde constatou-se que a pressão 

atmosférica da região é menor que a dos municípios com níveis próximos ou igual ao 

nível do mar. Nota-se que há um aumento da pressão atmosférica entre os meses de 

abril e setembro, esse fator, de certa forma, está relacionado ao aumento da 

precipitação durante esse período.  

 

 

Figura 35 - Gráfico da variação da pressão atmosférica no município de Lagarto.  
Fonte: INMET 2018. 

 

1.2.  Precipitação pluviométrica 

 As precipitações de um modo geral se caracterizam como fenômeno aleatório, 

no entanto estudos de valores médios mensais e anuais associados a distribuições 
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de probabilidades permitem a avaliação dos riscos assumidos em determinados 

projetos para a utilização dos recursos hídricos (EMBRAPA, 2009). 

O estado de Sergipe possui médias pluviométricas anuais que ultrapassam os 

1.600 mm, no litoral úmido, onde são registradas as maiores médias pluviométricas 

do estado, entretanto não ocorre o mesmo no semi-árido e no agreste, onde a 

pluviosidade não ultrapassa os 1400 mm nos períodos mais chuvosos e podendo 

chegar a 0 mm nos períodos secos. Esses valores diminuem gradualmente de leste 

para oeste.  

Para demonstrar a variação mensal, elaborou-se um gráfico mostrando o 

acumulado da precipitação mensal durante os meses do ano de 2018. Como visto no 

gráfico verificou-se um déficit hídrico bastante acentuado na maior parte do ano, nos 

meses de janeiro, fevereiro, março, agosto, setembro, outubro e novembro (Figura 

36),  

 

Figura 36 - Gráfico da variação da precipitação anual de 2018 no município de Lagarto/SE. Fonte: 
INMET 2018. 

 

Na análise da variação da precipitação ao longo de 2018, foi possível observar 

que há duas estações secas bem definidas, nos meses de janeiro, fevereiro e março 

e outra entre agosto e novembro, e uma estação com maior índice chuvoso, entre os 

meses de abril e julho (Figura 37). Observa-se também uma anomalia chuvosa no 

mês de dezembro. 
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Para a análise da direção e intensidade da precipitação durante o ano de 2018 

elaborou-se através do software WRPLOT Wiew, o gráfico de direção e intensidade 

da precipitação, inserindo-se os dados de precipitação medidos a cada hora pela 

estação A451, onde possibilitou a análise e visualização dos dados do INMET. 

 

Figura 37 - Gráficos da variação da precipitação ao longo do ano de 2018, no município de Lagarto. 
Fonte: INMET 2018. Elaboração: Geofortes, 2019. 

Nota-se que é uma região bastante seca, onde 95,87% do tempo permanece 

sem chuva. Nos períodos onde há chuva, em sua maioria percebe-se que são chuvas 

fracas, variando de 0,50 a 2,10 mm/h, existem ainda picos isolados onde a chuva é 

mais intensa, ultrapassando os 11 mm/h. A direção preferencial das chuvas na região 

é de sudeste para noroeste.  

1.3. Temperatura  

Para a análise da variação de temperatura da área de estudo foram 

confeccionados gráficos, obtendo-se a temperatura máxima, mínima e compensada 

para cada mês no ano de 2018. Observa-se que os meses mais quentes coincidem 
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com a estação menos chuvosa, ou seja, mais seca, e os meses mais frios coincidem 

com a estação mais chuvosa.  

Os dias mais quentes do ano estão entre outubro e fevereiro, onde a temperatura 

máxima chega a ultrapassar os 37°C e a mínima fica em torno de 20°C. Já os dias 

mais frios do ano ficam entre os meses de junho e agosto, onde a temperatura máxima 

não chega aos 32°C e a mínima fica abaixo dos 18°C (Figura 388). 

 

Figura 38  - Variação de temperatura do município de Lagarto. Fonte: INMET 2018. 

A média das temperaturas no município de Lagarto varia entre 22ºC e 27ºC, 

oscilando em virtude do período de chuvas. Entre as temperaturas máximas, os 

termômetros chegam a marcar acima de 37°C nos períodos mais secos, já entre as 

temperaturas mínimas, chegam a marcar abaixo dos 17ºC nos meses mais chuvosos.  

1.4. Direção e velocidade dos ventos  

A sensação de vento em um determinado local está diretamente relacionada com 

a topografia local, além de outros fatores. A velocidade média do vento no município 

de Lagarto passa por variações sazonais pequenas ao longo do ano (Figura 399).  
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Figura 39 - Direção e intensidade dos ventos em 2018.  
Fonte: INMET, 2018. Elaboração: Geofortes, 2019. 

Analisando-se a frequência da, direção e intensidade da velocidade dos ventos 

durante os meses de 2018, é possível obter algumas informações relevantes para o 

presente estudo. O período com maior intensidade dos ventos durante o ano vai do 

mês de outubro até o mês de janeiro, com velocidades médias acima de 3,8 m/s e 

velocidades máximas chegando a ultrapassar os 6,8 m/s. O período com os ventos 

mais calmos do ano se estende do mês de março até o início do mês de setembro, 

com velocidades médias do vento acima de 2,3 m/s e velocidades máximas chegando 

até 5,8 m/s (Tabela 20).  

Tabela 20 - Direção e Velocidade Média do vento no ano de 2018. 

MESES DIREÇÃO VELOCIDADE MÉDIA (m/s) 

JANEIRO SE-NW 3,3 

FEVEREIRO E-W  3,4 
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MESES DIREÇÃO VELOCIDADE MÉDIA (m/s) 

MARÇO E-W e SE-NW 2,9 

ABRIL SE-NW 2,6 

MAIO SE-NW 2,5 

JUNHO SE-NW 2,3 

JULHO SE-NW e S-N 2,3 

AGOSTO SE-NW 2,6 

SETEMBRO E-W e SE-NW 3,3 

OUTUBRO E-W 3,8 

NOVEMBRO E-W 4,1 

DEZEMBRO E-W 3,3 

Fonte: INMET, 2018. 

Feita a análise do comportamento direcional dos ventos durante o ano de 2018, 

percebe-se que a direção predominante do vento no município de Lagarto é SE-NW 

durante todo o ano, variando pouco em alguns meses para a direção E-W (Figura 40). 
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Figura 40 - Variação da direção e intensidade do vento ao longo de 2018 no município de Lagarto/SE. 

Fonte: INMET, 2018, elaboração, Geofortes, 2019. 

Em comparação da velocidade do vento com a pluviosidade mostrados 

anteriormente, observa-se que na estação mais chuvosa a velocidade do vento 

diminui, e nos meses mais secos, a velocidade do vento aumenta (Figura 41). 

De acordo com o presente estudo é possível afirmar, que a área compreendida 

para implantação da CTR, é uma boa área se observamos os parâmetros 

climatológicos, pois o vento possui uma direção preferencial favorável, não indo de 

encontro a sede do município. 
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Figura 41 – Gráfico da Variação da velocidade dos ventos. Fonte: INMET 2018. 

1.5. Evaporação 

 A evaporação anual na área é próxima a 1150 mm, sendo os meses de janeiro, 

março, setembro e dezembro os que apresentam valores máximos, situando-se acima 

de 90 mm. De modo análogo, a evaporação é menor nos meses de maio a julho, com 

medidas de evaporações mensais inferiores a 66 mm. 

1.6. Umidade  

 A umidade relativa do ar que é a relação entre a quantidade de vapor d’água 

em um dado volume de ar, num dado instante, e a quantidade de vapor que este 

volume poderia conter se o ar estivesse saturado, à mesma temperatura e pressão. 

Sendo assim, quando o ar está saturado, a umidade relativa é igual a 100%. 

  Analisando-se o gráfico de umidade relativa no município de Lagarto durante o 

ano de 2018, é possível observar que o período com maior umidade no ano vai de 

março até julho, com uma queda no m~es de abril. O período com a umidade relativa 

mais baixa durante o ano, vai de outubro a fevereiro, coincidindo com o período mais 

seco do ano (Figura 42). 

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

V
el

o
ci

d
ad

e 
M

éd
ia

 d
o

 V
en

to
 (

m
/s

)

Meses de 2018



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

175 

 

Figura 42 - Gráfico da variação da umidade relativa do ar de Lagarto. Fonte: INMET, 2018. 

 

1.7. Monitoramento de poeiras e particulados 

 

Considerando que haverá lançamento de poeira e fumaça durante a operação 

do aterro sanitário, essa atividade deve ser monitorada nos seguintes aspectos, em 

conformidade com o PMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e 

o Programa de Controle e Manutenção de Ruídos e Emissões Atmosféricas para a 

fase de implantação e operação e PGR - Plano de Gerenciamento de Risco: 

 

 Partículas Totais em Suspensão (PTS): Podem ser definidas de maneira 

simplificada como aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é menor que 50 µm. 

Uma parte destas partículas é inalável e pode causar problemas à saúde, outra 

parte pode afetar desfavoravelmente a qualidade de vida da população, 

interferindo nas condições estéticas do ambiente e prejudicando as atividades 

normais dos operadores e funcionários. 

 

 Partículas Inaláveis (MP10): Podem ser definidas de maneira simplificada como 

aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é menor que 10 µm. As partículas inaláveis 

podem ainda ser classificadas como partículas inaláveis finas – MP2,5 (<2,5 

µm) e partículas inaláveis grossas (2,5 a 10µm). As partículas finas, devido ao 
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seu tamanho diminuto, podem atingir os alvéolos pulmonares, já as grossas 

ficam retidas na parte superior do sistema respiratório. 

 

 Fumaça (FMC): Está associada ao material particulado suspenso na atmosfera 

proveniente dos processos de combustão interna dos veículos e máquinas. O 

método de determinação da fumaça é baseado na medida de refletância da luz 

que incide na poeira (coletada em um filtro), o que confere a este parâmetro a 

característica de estar diretamente relacionado ao teor de fuligem na 

atmosfera. 

 

Recomenda-se a contratação de uma empresa especializada para fazer o 

monitoramento de poeiras e particulados, com frequência a ser definida pelo Órgão 

de Controle Ambiental. 

1.8. Monitoramento atual de Ruído  

 

Através dos monitoramentos in locu de ruído é possível avaliar a necessidade 

ou não de adoção de medidas de atenuação sonora, caso necessário, e a indicação 

da localização e tipologia destas medidas. 

Este Monitoramento antes da instalação busca mapear as condições atuais, 

com o objetivo garantir que os níveis de emissão de ruído em decorrência das 

atividades de instalação e operação do empreendimento que possam causar o 

menor impacto possível ao seu entorno, os quais devem ser mantidos dentro dos 

padrões legais estabelecidos na NBR 10.151 (revisão de 2003). 

Serão adotados como indicadores ambientais dos programas de moitoramento 

os níveis acústicos diagnosticados, sendo que devem ser considerados como níveis 

de background os valores identificados durante a realização do diagnóstico 

ambiental. 

Os equipamentos de medição de ruídos, usualmente, seguem especificações 

técnicas rigorosas e, sempre que possível, sendo adotadas as melhores 

tecnologias disponíveis. Para as medições de ruído será utilizado medidor de nível 

sonoro de tipo I, com análise estatística de dados e integrador, e com respectivo 
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certificado de calibração em laboratório credenciado pelo INMETRO, 

pertencente à Rede Brasileira de Calibração – RBC (Figura 43). 

 

 
Figura 43 – Equipamento de medição sonora certificado pelo inmetro. Fonte: Geofortes, 2019. 

O método de avaliação do ruído se baseia em uma comparação entre o nível 

de pressão sonora equivalente (Leq) e o nível de critério de avaliação estabelecido 

pela NBR 10.151/2000 conforme a Tabela 21 a seguir: 

 
Tabela 21 - Nível Critério estabelecido pela Norma ABNT NBR 10.151/00 

TIPOS 
DE 

ÁREAS 

DIURNO 
dB(A) 

NOTURNO 
dB(A) 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de 
escolas 

50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: ABNT, 2000 

Conforme a mesma norma citada, quando o nível de ruído ambiente superar os 

níveis máximos permissíveis, assume-se o mesmo como aquele que caracteriza a 

área em estudo. 

 

1.8.1. Localização dos Pontos de Medição 
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A Tabela 22 a seguir apresenta a localização e coordenadas dos pontos 

selecionados para a realização das medições de ruído no entorno do CTR, 

juntamente com os resultados encontrados. 

 
 
 

Tabela 22 - Coordenadas dos pontos onde foram realizadas as medições de ruído, sendo 
consideradas estes resultados como referência para de monitoramentos futuros após a implantação e 

operação do CTR. 

NOME ZONA LAeq : dB(A) 
Coordenadas UTM - SIRGAS, 2000 

Eastings Northings 

P-01 24S 49,1 652.443 8.797.304 

P-02 24S 46,7 652.336 8.797.593 

P-03 24S 43,2 652.234 8.797.881 

P-04 24S 41,5 652.097 8.798.248 

P-05 24S 41,7 652.203 8.798.360 

P-06 24S 43,9 652.247 8.798.393 

P-07 24S 42,2 652.288 8.798.433 

P-08 24S 42,1 652.818 8.798.082 

P-09 24S 51,9 652.288 8.797.742 
Fonte: Geofortes, 2019. 
 

O resgistro fotográfico da realização do teste pode ser observado na Figura 44. 
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Figura 44 – Medição dos valores sonoros in locu. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

2. Geologia e Geomorfologia 

Os estudos geológicos são resultantes da compreensão de toda a dinâmica e 

evolução dos processos impostos ao conteúdo rochoso, voltados na investigação da 

interação das atividades humanas com os aspectos geológicos, que busca encontrar 

o denominador comum para ambos, visando medidas preventivas e reparadora de 

possíveis alterações geológicos (BITAR, 2004), como processos erosivos, movimento 

de massa, assoreamento de cursos D’águas, alterações nos processos de 

intemperismos químico e físico, entre outros. 

A geomorfologia é a ciência responsável pelo estudo das formas de relevo, 

resultantes de fatores exógeno (chuva, vento e temperatura) e endógeno (tectonismo 

e intrusões). As unidades geomorfológicas em função as suas características 

genéticas podem apresentar maior ou menor fragilidade ambiental (ROSS, 2006), por 

isso a importância do diagnóstico geomorfológico. 

 

2.1. Caracterização litológica e estrutural 

No que diz respeito a geologia regional do estado de Sergipe está localizado na 

região limítrofe de três províncias estruturais, a cráton São Francisco (Embasamento 
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Gnáissico), província Borborema (Faixa de Dobramento Sergipana) e província de 

margem costeira e Continental (bacia sedimentar de Sergipe e Tucano) (ALMEIDA ET 

AL, 1977). as disposições espaciais das unidades geológicas do estado podem ser 

verificadas na Figura 45. 

 

Figura 45 – Mapa da geologia de Sergipe. Fonte: Adaptado de CPRM, 2012. 

 

A província São Francisco embasa grande parte da geologia do estado de 

Sergipe, de idade consolidada no arqueano e paleoproterozoico é moldada 

estruturalmente principalmente pelo ciclo brasiliano de idade Neoproterozoico 

(ALKMIN et al., 1993), no estado de Sergipe, a unidade aflora principalmente na 

porção sudeste.   

A província Borborema embasa a porção norte do estado, caracterizada pela 

presença de plutonismo graníticos e zonas de cisalhamentos transcorrentes formadas 

no ciclo brasiliano de idade meso e neoproterozoico, no estado de Sergipe a província 

é conhecida com a faixa de dobramento sergipana, (Brito Neves, 1975; Almeida et al., 

1977). 

 A unidade de consolidação mais recente é representada pelas  formações 

costeira de margem continental, de idade mesocenozóicas, no estado de Sergipe são 
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representadas pela bacia Sergipe-Alagoas, a bacia de Tucano juntamente com os 

recobrimentos terciários (Gr. Barreiras) e quaternários (formações superficiais).  

Já na localização especifica de instalação do empreendimento, a geologia 

consiste basicamente pelo domínio do Gr. Estância da província do borborema, 

unidade é embasada pelo cráton São Francisco. A norte é limitado por uma falha 

contracional com o Gr. Vaza-barris também da província borborema, a leste faz 

contato superficial com a bacia Sergipe – Alagoas que é recoberta pelo Gr. Barreiras, 

também a leste faz contato com o embasamento que também segue limitando até o 

Sul, a sudoeste a unidade faz contato extencional com a bacia do Tucano, as 

disposições espaciais podem serem observadas no mapa geológico presente na 

Figura 46. 

 

Figura 46 – Mapa Geologico da Área de Influência Indireta do empreendimento, Central de 
tratamento de resíduos, Fonte: Geofortes, 2019. 

 

 Para sintetizar a compreensão geológica de subsuperfície da área do 

empreendimento foi confeccionado um perfil litológico (Figura 47), seguindo os pontos 

A à B presente na Figura 46, onde mostra a interação geotectônica das unidades 
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inseridas dentro do contexto das áreas de influências da central de tratamento de 

resíduos (CTR).  

 

Figura 47 – Perfil geológico A-B, das áreas de Influencias da central de tratamento de resíduos (CTR) 
de Lagarto/SE, Fonte: Geofortes, 2019. 

 

2.1.1. Cráton do São Francisco 

O embasamento litológico do estado de Sergipe é representado pelo Cráton do 

São Francisco que localmente é representado pelo cinturão móvel Salvador-

esplanada (BARBOSA & DOMINGUEs, 1996), é composto basicamente por rochas 

gnáissica, migmatíticas e granitóides de idades arqueanas a paleoproterozóicas. 

Está unidade aflora na porção sudeste do estado, no local do empreendimento 

aparece em contato por falhamento normal com o Gr. Estância, na porção sudeste da 

área de influência indireta, está recoberto em grande parte pelos sedimentos do Gr. 

Barreiras.  
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As características geológicas desta unidade no local do empreendimento são 

descritas como o complexo Granulítico, com deformações atribuídas pelo ciclo 

transamazônico, com dois eventos distintos (OLIVEIRA JUNIOR, 1990), o primeiro 

tangencial em condições de metamorfismo granulítico e o segundo de cinemática 

transcorrente. 

Quanto a litologia compreende basicamente em ortognaisses 

charnoenderbíticos, charnoquíticos, gnaisses kinzigíticos, rochas calcissilicáticas, 

metanoritos e biotita gnaisses migmatizados, além de níveis de quartzitos.  

 

2.1.2. Grupo Estância 

 O Gr. Estância (HUMPHREY & ALLARD, 1969; ALLARD & TIBANA, 1966; 

SILVA FILHO ET AL., 1978), é caracterizado regionalmente como um recobrimento 

cratónico, composto por rochas metamórficas de origem sedimentar, onde por vezes 

preservam estruturas sedimentares, fracamente deformado e localmente pode estar 

com nível alto de fraturamento, é dividido em três formações Fm. Acauã mais basal, 

Fm. Lagarto intermediária e Fm. Palmares o mais superior, as disposições das 

unidades podem ser observadas na Figura 48.  
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Figura 48 – Mapa regional do Grupo Estância. Fonte: CPRM, 2014. 

 

 Fm. Acauã 

No estado de Sergipe a formação se restringe a pequenos afloramentos a 

sudeste do município de Lagarto, com cerca de 20 km de distância da área do 

empreendimento, quanto a estratigrafia encontra-se sobreposta discordantemente ao 

embasamento e possui contato transicional com a Fm. Lagarto que está sobrejacente. 

De acordo com Saes & Vilas Boas (1986) os litotipos encontrados são 

identificados por: rochas de origem de supramaré, sendo caracterizado como 

calcarenitos oolíticos e intraclastos, com presença de gipsita e dolomitas, a espessura 

máxima estimada é de cerca de 300 metros, em relação a área do empreendimento a 

formação está a uma profundidade estimada entre 500 à 800 metros, é a única 
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unidade do contexto geológico local com a possibilidade de processos de 

carstificação.  

 Fm. Lagarto 

Aflora principalmente nas proximidades do município de Lagarto, em relação ao 

empreendimento encontra-se dentro da porção nordeste da ADA, da mesma forma 

que se encontra também à nordeste da AID, em relação a AII está aflorante na porção 

norte e centro sul da área. 

A unidade está sobreposta a Fm. Acauã através de contato gradacional, já com 

o embasamento crátonico do São Francisco possui contato através de falhas 

provavelmente extensionais, já a Fm. Palmares do Gr. Vaza  Barris que está 

sobrejacente na porção norte da Fm. Lagarto possui contato gradacional. 

Saes & Vilas Boas, (1986), caracteriza o litotipo da formação como alternância 

de arenitos finos, argilitos e siltitos cinza esverdiados, com preservação abundante de 

estruturas sedimentares como marcas de ondas de pequeno porte, gretas de 

ressecamento, o ambiente deposicional é provavelmente plataformas rasas e 

lamosas. 

A Fm. Lagarto não possui grandes dobramentos e as camadas estão com 

mergulho de baixo grau devido ao basculamento com as falhas normais, possui uma 

espessura aproximada de 750 metros.  

 

 Fm. Palmares 

Primeiramente foi identificada com Fm. Bomfim por Silva Filho et al. (1978), É a 

unidade do Gr. Estância com maior distribuição superficial no estado de Sergipe, se 

estendendo por toda a região sudoeste do estado, possui contatos tectônicos de falha 

normais com o embasamento cratónico e com a bacia do Tucano, os contatos com os 

Gr. Simão dias e Gr. Vaza Barris são caracterizados por falhas inversas da zona de 

cisalhamento do rio Jacaré, já os contatos com as outras unidades do Gr. Estância é 

gradacional. 
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Em relação a área do empreendimento a unidade encontra-se em grande parte 

da extensão da ADA e da AID, já em relação a AII está em uma grande porção central.  

Os litotipos caracterizados por Saes & Vilas Boas, 1986, são as grauvacas, 

arenitos finos feldspaticos, muito litificados e compactados, possuindo lentes de 

conglomerados polimíticos, com clastos de gnaisses, xistos e quartizitos, porém na 

área de estudo  que fica localizado a nordeste do município de Lagarto, é representado 

por metarenitos finos com coloração cinza-escuro muito litificado, com fragmentos 

angulosos de argilitos marrons que variam de tamanhos milimétricos a centímetros.  

A unidade possui estruturas sedimentares preservadas como estratificações 

plano-paralela ou cruzadas, o possível ambiente deposicional é descrito por Saes & 

Vilas Boas, 1986, como leques aluviais retrabalhados em planícies costeiras, possui 

uma espessura máxima estimada de 400 metros, o resumo das três unidades do Gr. 

Estância pode ser verificado na Figura 49. 

 
Figura 49 – Caracterização básica das unidades do Gr. Estância. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

2.1.3. Grupo Barreiras 

Grupo terrígeno com extensão em todo o litoral brasileiro, descrito por Bigarella 

& Andrade 1964, com constituição litológica predominantemente por sedimentos 

variados desde conglomerados até síltíticos argilosos de cores normalmente 

avermelhadas, com estratificação irregular normalmente indistintas (SCHALLER, 

1969), as variações granulométricas possuem espessura centimétricas até com 

alguns metros, apresentando variação granulométrica lateral e verticalmente.  
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No estado de Sergipe ocorre em todo o litoral, recobrindo grande parte das 

unidades geológicas, na área do empreendimento recobre boa porte no complexo 

Granulítico salvador – esplanada e pequenas porções do Gr. Estância, os 

afloramentos da unidade são restritos as partes topograficamente mais elevadas. 

2.2. Geologia Local 

Para a verificação das características especificas do local, a metodologia 

seguida foi através de visitas a afloramento rochosos dentro da área que será 

diretamente afetada (ADA), com descrição in loco das litologias e estruturas 

encontradas, juntamente com a realização de quatro furos de sondagem, as 

disposições dos pontos de campo e os furos de sondagem perante o 

empreendimento, podem ser observadas no mapa geológico da AID presente na 

Figura 50. 

 

 

Figura 50 – Mapa Geológico da AID do empreendimento com os pontos de campo e os furos de 
sondagem. Fonte: Geofortes, 2019. 
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A característica mais marcante que se nota em toda a área do empreendimento, 

é um solo raso com número grande de afloramentos rochosos e uma litologia 

uniforme, porém a geologia da area de influência indireta é contituida por dois grande 

falhamentos, um a leste com falhamento normal, e outra inverso a sul (Figura 51), 

porém com um distanciamento considerável do empreendimento. 

 

Figura 51 – Bloco diagrama da geologia local. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

2.2.1. Pontos de Campo 

No total foram descritos doze (12) pontos de campo, todos dentro da área que 

será diretamente afetada pelo empreendimento, as coordenadas podem ser 

verificadas na Tabela 23. 
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Tabela 23 - Pontos coletados em campo para descrição litológica. 

UTM  X Y 

PG1 652322 8797852 

PG2 652284 8797744 

PG3 652295 8798341 

PG4 652378 8798126 

PG5 652390 8798065 

PG6 652407 8797921 

PG7 652695 8797778 

PG8  652392 8798004 

PG9 652422 8797355 

PG10 652413 8797477 

PG 11 652486 8798229 

PG12 652837 8797892 

Fonte: Geofortes, 2019 
 
 

 PG 1 

Afloramento com fratura visíveis nas direções 140/72° e 246/83°, possui 

coloração acinzentada, a litologia é um metarenito, com os grãos muito fino à fino 

bastante litificados, não foi possível identificar uma estratificação aparente, possui 

pequenas lentes de argilitos de coloração marrom (Figura 52).  

 

Figura 52 - Afloramento do PG 1, com os dois planos de fraturas aparente,  
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Fonte: Geofortes, 2019. 

 

 

 PG 2 

Afloramento possui dois planos de fraturas bastante expressivas com as 

direções 78/88° e 342/52°, possui uma coloração cinza claro, de litologia metarenito 

com grãos fino à médio bastantes litificados, possui uma estratificação plano paralela, 

como poucas lentes de argilitos (Figura 53). 

 

Figura 53 – Afloramento do PG 2, com as fraturas aparentes medidas. 
 Fonte: Geofortes, 2019. 

 

 PG 3 

Ponto com um pequeno bloco aflorante, possui um plano de fratura na direção 

192/55°, possui uma coloração creme, de litologia metarenito com grão fino à médio 

bastante litificados, não possui estratificação aparente, com poucas lentes de argilitos 

(Figura 54). 
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Figura 54 – Pequeno bloco aflorante no PG 3. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

 PG 4  

Ponto com bloco aflorante, possui dois planos de fratura aparente com as 

direções 293/56° e 298/88°, possui uma coloração creme avermelhado, de litologia de 

metarenito com grão fino à médio, não possui estratificação aparente, diferentemente 

dos demais pontos não foram encontrados lentes de argilitos (Figura 52). 

 

Figura 52 – Afloramento do ponto PG 4. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

 PG 5 

Afloramento com um plano de fratura bastante aparente com direção 291/62°, 

possui coloração creme clara, de litologia metarenito com grãos fino à médio, não 

possui estratificação aparente, com poucas lentes de argilitos (Figura 55Erro! Fonte 

de referência não encontrada.). 
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Figura 55 - Afloramento com ponto PG 5, Fonte: Geofortes, 2019. 

 PG 6 

Afloramento com dois planos de fraturas bastante aparente com direções 5/72° 

e 338/88°, possui uma coloração cinza escuro, com a litologia metarenito com grãos 

muito fino à fino, não possui estratificação aparente, com presença razoável de lentes 

de argilitos (Figura 56). 

 

Figura 56 – Afloramento do ponto PG 6. Fonte: Geofortes, 2019. 
 

 

 PG 7 

Afloramento com quatro planos de fraturas aparentes com direções 10/55°, 

331/70°, 288/30° e 350/79°, possui coloração cinza escura, com a litologia metarenito 

com grãos muito fino à fino, não possui estratificação aparente, com poucas lentes de 

argilitos (Figura 57). 
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Figura 57  – Afloramento do ponto PG 7. Fonte: Geofortes, 2019. 

 PG 8 

Ponto de extração de blocos de metarenitos, com coloração homogenia cinza 

escuro, com grãos fino à médio sem estratificação aparente, com presença de 

pequenas lentes de argilitos (Figura 58). 

 

Figura 58 – Ponto de extração de blocos de metarenitos. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

 PG 9 e 10 

Demais pontos com extração de metarenitos com características geológicas 

igualitárias ao PG 8, de colocação cinza escura, grãos finos à médio, com poucas 

presenças de lentes de argilitos. 

 PG 11 
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Afloramento com presença de marcas de ondas unidirecional com direção 32°, 

com dois planos de fraturas bastante aparente 232/78° e 24/86°, a litologia assim é 

um metarenito com grãos fino à médio de coloração cinza escuro (Figura 59). 

 

Figura 59 – Marcas de onda unidirecionais presente no PG 10. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

 PG 12 

Afloramento com presença de blocos rolados em açude com estruturas 

aparentes (Figura 60), presença de estratificação plano paralelo bastante aparente de 

coloração creme (Figura 61), presença de lente de grande porte com tamanho 

centimétrico de coloração marrom avermelhado (Figura 62).  

 
Figura 60 – Açude com presença de bloco rolados com estruturas aparentes.  

Fonte Geofortes, 2019. 
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Figura 61 - Estratificação plano paralela.  

Fonte: Geofortes, 2019. 

 

 
Figura 62 – Lente de argilito de coloração avermelhada.  

Fonte: Geofortes, 2019.  

 Considerando todos os pontos validados em campo, pode-se notar um padrão 

de homogeneidade litológica com pouco fraturamento, com um grau de metamorfismo 

suficiente para não preservar as estruturas sedimentares, emalguns casos pode-se 

verificar a preservação das marcas de onda ou estratificações.  

2.2.2. Sondagem  

A sondagem é procedimento investigativo de grande importância, realizado na 

maioria das vezes, antes de dar início a uma obra ou estudo ambiental de algum 

empreendimento, é utilizado para identificar e caracterizar os solos e as rochas 

existentes em subsuperfície. 

 Área de Estudo e Metodologia   
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Para o presente estudo foram realizados 4 furos de sondagem na área 

diretamente afetada (ADA), sendo 1 a montante e 3 a jusante a instalação da cava do 

aterramento dos resíduos (Figura 63).  

 

Figura 63 - Mapa de localização dos furos de sondagem. Fonte: Geofortes, 2019.  

 

Para a realização da sondagem na área de estudo, foi utilizada uma perfuratriz 

roto-pneumática do tipo R - 1HBS, com capacidade de perfuração até 500m de 

profundidade, e coroas diamantadas (bit) de 6 e 8 polegadas que avança por abrasão 

(Figura 64), fazendo a injeção de água para arrefecimento e lubrificação. 

 
A B 
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Figura 64 - A e B - perfuratriz roto-pneumática do tipo R - 1HBS, C e D – Brocas diamantadas.  Fonte: 

Geofortes, 2019. 

 

Para a perfuração do solo utilizou-se a borca de 8 polegadas até o contato com 

a rocha, onde foi substituída pela broca de 6 polegadas, onde permaneceu até o final 

de cada sondagem. Foram coletadas em sacos plásticos, amostras destrutivas de solo 

e rocha para serem analisadas. As amostras de solo foram encaminhadas para 

laboratório certificado para análise dos parâmetros químicos contidos nos Anexos, as 

amostras trituradas de rocha foram analisadas a olho nu, seguindo os procedimentos 

utilizados para descrição de amostra de calha (Figura 65 à Figura 68). 

 

 Amostragem 

o SP-01 

AM-01 – Amostra de calha com 8 metros de profundidade, composta por uma mistura 

de sedimento siltoso e rocha triturada (metarenito e argilito) , de coloração variegada. 

AM-02 - Amostra de calha com 12 metros de profundidade, composta por metarenito 

de coloração cinza escuro. 

AM-03 - Amostra de calha com 30 metros de profundidade, composta por metarenito 

de coloração cinza escuro. 

AM-04 - Amostra de calha com 62 metros de profundidade, representando o limite 

final da sondagem, composta por metarenito de coloração cinza escuro. 

C D 
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Figura 65 – Material coletado da calha da sondagem SP-01. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

o SP-02 

AM-01 – Amostra de calha com 6 metros de profundidade, composta por sedimento 

na fração silte e argila de coloração marrom amarelado. 

AM-02 - Amostra de calha com 12 metros de profundidade, composta por metarenito 

de coloração cinza escuro. 

AM-03 - Amostra de calha com 20 metros de profundidade, representando o limite da 

sondagem, composta por metarenito de coloração cinza escuro e argilito de coloração 

vinho. 

8m 12m 

30m 62m 
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Figura 66 - Material coletado da calha da sondagem SP-02. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

 
o SP-03 

AM-01 – Amostra de calha com 4 metros de profundidade, composta por uma solo 

siltoso de coloração amarelada. 

AM-02 - Amostra de calha com 6 metros de profundidade, composta por uma 

mistura argila de cor cinza e metarenito cinza escuro. 

AM-03 - Amostra de calha com 12 metros de profundidade, composta por uma 

mistura argila de cor cinza claro e metarenito de cor cinza escuro. 

AM-04 - Amostra de calha com 20 metros de profundidade, representando o limite 

final da sondagem, composta por metarenito de coloração cinza escuro e argilito 

de cor vinho, contente ainda um pouco de argila de cor cinza. 

6m 12m 

20m 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

201 

 
Figura 67 - Material coletado da calha da sondagem SP-03. Fonte: Geofortes, 2019. 

 
o SP-04 

AM-01 – Amostra de calha com 4 metros de profundidade, composta por argila de 

cor amarelada e metarenito de cor cinza escuro. 

AM-02 - Amostra de calha com 6 metros de profundidade, composta por metarenito 

de coloração cinza escuro. 

AM-03 - Amostra de calha com 12 metros de profundidade, composta por 

metarenito de coloração cinza escuro e argilito de coloração vinho.  

AM-04 - Amostra de calha com 20 metros de profundidade, representando o limite 

final da sondagem, composta por metarenito de coloração cinza escuro e argilito 

de coloração vinho. 

4m 6m 

12m 20m 
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Figura 68 – Material coletado da calha da sondagem SP-04. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

o Sondagens Executadas 

 
Foram realizados 4 furos de sondagem, um com 62m de profundidade (SP-01), 

e três com 20 m de profundidade (SP-02, SP-03 e SP-04), como mostrado na Tabela 

22. 

Tabela 22 - Coordenadas, cota e profundidade de cada furo 

Sondagem UTM N UTM E Cota (m) Profundidade (m) 

SP - 01 8798139 652249 183 62 

SP - 02 8797806 652494 181 20 

SP - 03 8797963 652492 182 20 

SP - 04 8798055 652553 180 20 

Fonte: Geofortes, 2019. 

Os perfis de sondagem basearam-se nas descrições feitas em campo e nas 

descrições das amostras (Figura 69 à Figura 72). 

4m 6m 

12m 20m 
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Figura 69 – Perfilagem da sondagem SP – 01. Fonte: Geofortes, 2019. 
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Figura 70 - Perfilagem da sondagem SP – 02. Fonte: Geofortes, 2019. 
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Figura 71 - Perfilagem da sondagem SP – 03. Fonte: Geofortes, 2019. 
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Figura 72 - Perfilagem da sondagem SP – 04. Fonte: Geofortes, 2019. 
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2.3. Caracterização hidrogeológica 

A descrição hidrogeológica se tem a necessidade devido a interpretação quanto 

a interação do conteúdo pedológico e geológico com a água, fazendo uma 

caracterização quanto a porosidade, permeabilidade, deformidade e resistência e 

ruptura do material. 

A metodologia seguida, foi de basicamente considerar a analise hidrogeologica 

perante o conteúdo rochoso, aproveitando os pontos descritos no item dos pontos de 

campo, quanto a caracterização pedológica foi aproveitado os pontos de sondagem, 

para a coleta do material e a confecção do teste de permeabilidade. 

2.3.1. Caracterização hidropedológica  

Em um levantamento prévio da pedologia local, foi verificado que na área do 

empreendimento diretamente afetada (ADA) e de influência direta (AID) tem apenas 

dois tipos de solos, o planosol e os solos litólicos eutróficos e distróficos as disposições 

perante o empreendimento pode ser observada no Mapa da Pedologia da AID, que 

será descrito mais detalhadamente no tópico especifico para caracterização do solo. 

Planosol possui uma textura preferencialmente arenosa com baixa 

permeabilidade já o solo litólicos possui fragmentos líticos com textura também 

arenosa (EMBRAPA, 2006), sendo assim ambas as tipologias de solos encontradas 

de acordo com a bibliografia possuem uma baixa permeabilidade e alta porosidade. 

Na validação in loco nota-se que se trata de um solo bastante raso e uma 

preferencia a uma textura arenosa, com bastante interferência do conteúdo rochoso 

do local. 

Com a caracterização da sondagem pode observar que o solo varia de textura 

de areia fina à média, a uma argila, de coloração creme e marrom pouco avermelhada, 

como descrito na bibliografia possui um baixo grau de permeabilidade um alta 

porosidade, possui muito pouco ou com matéria orgânica ausente, de acordo com as 

quatro sondagens realizadas pode atestar que varia bastante a profundidade do solo 

no local do empreendimento variando de 4 até 8 metros.  
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De acordo com o teste de permeabilidade já descrito no item 7.3, trata-se de um 

solo com com o coeficiente de permeabilidade variando entre um solo de areia média 

ou fina, em comparação dos resultados encontrados em campo com a escala proposta 

por MELLO & TEIXEIRA (1967). Dessa forma a relação entre o conteúdo hídrico e o 

solo da área de estudo, tem uma grande absorção, devido a alta porosidade e alta 

granulometria. 

 

2.3.2. Relação hídrica com a geologia local.  

A interpretação da interação com o corpo hídrico perante a geologia local, se 

deve a relação que o empreendimento impactará ao conteúdo d’agua de 

subsuperfície, como verificado nas sondagens realizadas, o nível do aquífero está em 

alta profundidade (superior à 62 metros), com uma boa margem de segurança de 

distância do empreendimento.  

Quanto a geologia do local, trata-se de uma litologia homogênea de metarenitos 

muito litificados e pouco fraturado, com a porosidade intragranular praticamente nula, 

sendo o transporte hídrico dependente unicamente das fraturas encontradas, sendo 

uma realidade natural com baixo grau de filtração dos contaminantes. 

Considerando o baixo grau de filtração dos contaminantes, tem-se uma 

problemática quanto aos possíveis impactos, porém trata-se de um distancia mais que 

razoável do empreendimento até o aquífero, mais de 40 metros se considerarmos uma 

cava para o aterro de 20 metros, como especificado no projeto de instalação do 

empreendimento.  

 

2.4. Compartimentação topográfica  

No que diz respeito a estudos ambientais, o estudo da topografia da área que 

vai se instalar o empreendimento é essencial para a confecção do projeto de 

instalação e operação, juntamente com identificação das áreas propensas à erosão e 

riscos de assoreamento, com isso é importante levantar dados de inclinação 

(declividade) e das cotas do relevo (altimetria) que o empreendimento está inserido.  
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Para chegar aos resultados de altimetria e declividade, foram utilizados os dados 

do sensor de captação de relevo presente no satélite ALOS (Advanced Land 

Observing Satellite) com resolução 12,5 metros, dessa forma foram confeccionados 

mapas das compartimentações topográfica da área de estudo descritos a seguir. 

A altimetria da área de influência indireta varia com referência ao nível do mar 

de 93 metros até 284 metros, com variação preferencial entre 117 metros até 189 

metros, que totaliza 73,73% da área total, os dados da compartimentação altimétrica 

podem ser observados na Erro! Fonte de referência não encontrada. abaixo e as 

disposições geográficas na Figura 73.  

Tabela 24 - Compartimentação da variação altimétrica da área de influencia indireta. 

ÁREA AII 

Classes Área (m) Área em % 

93 - 117 8.372.031 
14,33 

117 - 141 16.034.840 
27,44 

141 - 165 15.717.500 
26,90 

165 - 189 11.331.720 
19,39 

189 - 212 3.102.188 
5,31 

212 - 236 2.255.781 
3,86 

236 - 260 1.107.188 
1,89 

260 - 284 508.906,3 
0,87 

Total 58.430.154,3 100 
Fonte: Geofortes, 2019. 
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Figura 73 – Mapa da altimetria da AII do empreendimento. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

A altimetria da área de influência direta varia com referência o nível do mar de 

138 metros até 211 metros, com variação preferencial entre 150 metros até 179 

metros, totalizando 68,42% da área total, os dados da compartimentação altimétrica 

podem ser observados na Tabela 25 abaixo e as disposições geográficas na Figura 

74. 

Tabela 25 - Compartimentação das classes altimétrica da AID do empreendimento. 

ÁREA AID 

Classes Área (m) Área em % 

138 - 150 361.250 11,99 

150 - 157 497.812,5 16,53 

157 - 164 505.156,3 16,77 

164 - 171 479.531,3 15,92 

171 - 179 578.281,3 19,20 

 179 - 188 229.531,3 7,62 
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ÁREA AID 

Classes Área (m) Área em % 

188 - 198 255.937,5 8,50 

198 - 211 104.843,8 3,48 

Total 3.012.344 100,00 

Fonte: Geofortes, 2019. 

 

 

Figura 74 – Mapa da Altimetria da AID do Empreendimento. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

A Declividade da área de influência indireta é praticamente na totalidade em 

classes planas, com variação de 0° até 22°, com o predomínio de 0° até 8° ocupando 

95,9% da área, os valores das compartimentações das classes de declividade podem 

ser verificados na Tabela 26 abaixo e as disposições geográficas das mesmas na 

Figura 75.  
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Tabela 26 - Compartimentação das classes de declividades da AII. 

ÁREA AII 

Classes (°) Área (m) Área em % 

0 - 4 36.108.750 61,80 

4 - 8 19.922.660 34,10 

8 - 12 2.058.438 3,52 

12 - 16 284.843,8 0,49 

16 - 22 55.468,75 0,09 

Total 58.430.160,55 100 

Fonte: Geofortes, 2019. 

 

Figura 75 – Mapa da declividade da AII do Empreendimento. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

Já a declividade da área de influência diretamente afetada, tem um predomínio 

ainda maior de classes de menor declividade, com 98,84 % da área variando de 0° 

até 8°, os valores das compartimentações das classes de declividade podem ser 
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verificados na Tabela 27Erro! Fonte de referência não encontrada. abaixo e as 

disposições geográficas das mesmas na Figura 76.  

Tabela 27 - Compartimentação das classes de declividade da AID. 

ÁREA AID 

Classes (°)   Área (m) Área em % 

0 - 4 2.096.406 69,59 

4 - 8 881.093,8 29,25 

8 - 12 34.375 1,14 

12 - 16 468,75 0,02 

16 - 22 0 0,00 

Total 3012344 100,00 

Fonte: Geofortes, 2019. 

 

Figura 76 – Mapa da declividade da AID do empreendimento. Fonte: Geofortes, 2019. 
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2.5. Caracterização geotécnica 

 A partir dos dados da sondagem e da topografia elaborou-se uma modelagem 

3d em um bloco diagrama (Figura 77), das características físicas do local onde foi 

possível constatar que a camada se sedimentos incolsolidados é pouco espessa, com 

no máximo 10 metros de espessura sobrepostos a um espesso maciço rochoso de 

metarenito bastante solidificado, que garante a sustentação geotécnica as 

construções que serão instalados pelo empreendiemnto, não foi constatado grau de 

fraturamento expressivo dentro da área do empreendimento.  

 

Figura 77 – Bloco diagrama a partir dos dados de sondagem. 

 O relevo é predominantemente plano em toda a área de instalação do 

empreendimeto, com menos de 2,5% de declividade em sua maior parte, com 

ausencia de taludes, o que pode-se atestar uma segurança na possibilidade de risco 

geotecnico, quanto ao  lençol freático no local encontra-se abaixo dos 60 metros de 

profundidade, constatados a partir da sondagem realizada à montante da  área do 

empreendimento. 
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2.6. Formas de relevo 

A geomorfologia é a ciência responsável pelo estudo das formas de relevo, 

resultantes de fatores exógeno (chuva, vento e temperatura) e endógeno (tectonismo 

e intrusões). As unidades geomorfológicas em função as suas características 

genéticas podem apresentar maior ou menor fragilidade ambiental (ROSS, 2006). 

2.6.1. Geomorfologia Regional 

O estudo da geomorfologia regional consiste em compreender a ação dos 

processos sobre o ambiente construído padrões da forma de relevo, as alterações 

realizadas pelo homem são capazes de interferir na própria qualidade ambiental da 

cidade, seja no escoamento superficial, no regime de vazão dos rios que são aterrados 

ou canalizados, ou por diversos outros fatores. 

O Estado de Sergipe é subdividido em sete subclasses geomorfologicas, são 

elas: Planicies Fluviomarinha, Relevos Dissecados em colinas, Superfície Pediplano, 

Superfície Tabular Erosiva, Terraços Fluvial, Terraço Fluviomarinho, Terraço Marinho, 

o empreendimento está inserido no contexto geomorfológico de apenas duas 

subclasses, o relevo dissecado em colinas e a superfície pediplanas como visto na 

Figura 78. 
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Figura 78 - Mapa geomorfológico da AII do empreendimento. Fonte: Geofortes, 2019. 

 A AII do empreendimento tem o predomínio da subclasse de superfície 

pediplanas, que é caracterizado como um relevo preferencialmente plano com 

ondulamentos suaves, na correlação com a geologia, ocorre em sua maioria sobre as 

unidades do Gr. Estância, por conter conteúdo rochoso de grande resistência e com 

tectônica calma, prevalecendo assim um relevo pediplano. 

 A subclasse de relevo dissecado em colinas, ocorre preferencialmente na 

porção nordeste sobre as unidades do Gr. Vaza Barris e o Gr. Barreiras, que são 

rochas menos resistentes com maior vulnerabilidade a erosão, sofrendo maior 

influência dos fatores exógenos, como o conteúdo hídrico de superfície, formando um 

relevo de colinas dissecadas pela ação das drenagens e rios locais.  

2.6.2. Geomorfologia Local 

Para a área de influência direta do empreendimento, tem quase a totalidade da 

extensão sobre as superfícies pediplanadas, com uma pequena porção a nordeste de 

relevo dissecado de colinas, como visto na Erro! Fonte de referência não encontrada. 

abaixo. 
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Figura 79 - Mapa Geomorfológico da Área de influência direta do Empreendimento. Fonte: Geofortes, 

2018. 

 

As duas subclasses geomorfológicas presentes, são caracterizadas por uma 

forma de relevo plano e ondulamentos suaves, porém possuem uma gênesis 

diferenciadas, as resultantes podem ser observadas nas Figura 80e Figura 81. 
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Figura 80 – Forma de relevo da área do empreendimento, do ponto de sondagem SP1, com visada 

sudeste. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

 
Figura 81 - Forma de relevo da área do empreendimento, do ponto de sondagem SP1, com visado 

noroeste. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

2.7. Caracterização da dinâmica de relevo 

Considerando as formas de relevo, dinâmica geológica, pedológica e hídrica do 

local, tem-se áreas de alta vulnerabilidade a erosão e inundação com o objetivo de 

mitigar e prevenir possíveis danos ao meio ambiente e ao empreendimento, da 

mesma forma buscar identificar possíveis alterações na dinâmica ambiental. 
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2.7.1. Vulnerabilidade de erosão 

Para o presente estudo buscou estabelecer uma metodologia baseada em 

CREPANI et al. (2001), onde busca através da álgebra de mapas, considerando a o 

conceito da ecodinâmica do local, para a identificação das áreas com maior 

vulnerabilidade erosiva, utilizou-se parâmetros ambientais do meio físico como: 

geologia, pedologia, forma de relevo (declividade) e uso do solo, dessa forma mapear 

as áreas de baixo (1,0 – 1,75), médio (1,75 – 2,25) e alto (2,25 – 3,0) risco de erosão. 

 Geologia 

Para a utilização da geologia como parâmetro foi utilizado o banco de dados da 

CPRM já descrito detalhadamente na caracterização litológica do empreendimento, 

os valores de vulnerabilidade variam de 1 a 3, onde 1 é a litologia de menor 

vulnerabilidade e 3 a de maior, os valores para cada litologia foi baseado em CREPANI 

et al. (2001) que podem ser observadas na Tabela 28.  

Tabela 28 - Pesos por unidade para o mapa de vulnerabilidade. 

Geologia 

Unidade Pesos 

Gr. Barreiras 1 

Gr. Estancia 2 

Craton São Francisco 3 

Fonte: adaptado de. Crepani et al., 2001. 

 Pedologia 

Quanto ao solo foi utilizado a base de dados da SEMARH 2014, onde define 

quatro tipos pedológicos e suas variações que são: latosolo, planosolo, podzólico, 

litólicos, os pesos estabelecidos também foram postos de acordo com CREAPANI et 

al., 2001, que situa as classes do solo quanto a vulnerabilidade erosiva (Tabela 29), 

neste estudo a pedologia será detalhada no item de solos. 

Tabela 29 - Pesos de vulnerabilidade quanto a pedologia. 

Pedologia 

Tipologia de solo Pesos 
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Planosolo 1 

Podzólico 2 

Litolicos 2 

Latosolos 3 

Fonte: Adaptado de Crepani et al., 2001. 

 Geomorfologia (Declividade) 

Outro parâmetro utilizado na metodologia estabelecida, é a forma de relevo, que 

no caso do estudo em questão será levantado a declividade, seguindo as variações 

de inclinações utilizadas por CREPANI et al., 2001, vista na Tabela 30, as disposições 

geográficas das classes poder observadas na Figura 75. 

Tabela 30 - Classes de inclinação para a vulnerabilidade de erosão. 

Declividade 

Inclinação  Pesos 

0 - 9 1 

9 - 16 2 

16 -22 2 

Fonte: Adaptado de Crepani et al.,2001. 

 Uso do solo 

Para estabelecer o grau de uso (preservação) do solo, foram utilizados imagens 

de satélite Landsat 8, da composição de bandas 753 e assim aplicado a  técnica de 

classificação de imagens que consiste na extração de informações em imagens, para 

reconhecer padrões e objetos homogêneos em áreas na superfície terrestre, trata-se 

do processo de assinalar pixels às classes (FLORES, 2011).  

A classificação de imagens é definida através de agrupamento de classes de 

valores espectrais semelhantes aos pixels, assim fazer um mapeamento prévio da 

vegetação da área de estudo. Assim foram definidas três classes distintas, solo 

exposto, pastagens e vegetação preservada, dessa forma estabelecendo as classes 

quanto a vulnerabilidade erosiva (Tabela 31). 
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Tabela 31 - Classes de uso do solo para a vulnerabilidade erosiva. 

Uso do solo 

Classes Pesos 

Vegetação 1 

Pastagem 2 

Solo Exposto 3 

Fonte: Adaptado de Crepani et al.,2001. 

 Resultados encontrados 

Com o uso do banco de dados dos quatro parâmetros estabelecidos previamente 

pela metodologia aplicada chegamos ao resultado do mapa de vulnerabilidade erosiva 

(Figura 82), as classes encontradas variam de 1 até 2,75. 

 
Figura 82 – Mapa de Vulnerabilidade da AII do empreendimento, Fonte: Geofortes, 2019. 

Como visto na Figura 82 a área que será diretamente afetada pelo 

empreendimento tem o predomínio das classes de baixo risco de erosão com 71,29% 

da área (Tabela 32), em condições naturais o risco de erosão são quase nulas no que 

diz respeito a incidência de novos pontos de intemperismo físico, se analisarmos a 
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modificação que o empreendimento irá gerar ao meio físico podemos afirmar que tem 

uma margem de segurança quanto a vulnerabilidade erosiva.  

Tabela 32 – Variação da AII quanto ao grau de vulnerabilidade da erosão. 

Grau de Vulnerabilidade 

de Erosão 
Qualitativo 

Área 

(%) 

1 Baixo Risco 10,25 

1,25 Baixo Risco 38,13 

1,5 Baixo Risco 22,91 

1,75 
Médio 

Risco 
9,50 

2 
Médio 

Risco 
10,77 

2,25 
Médio 

Risco 
3,91 

2,5 Alto Risco 4,49 

2,75 Alto Risco 0,07 

Total   100 

Fonte: Geofortes, 2019. 

2.8. Vulnerabilidade de inundação 

Para identificar as áreas com maiores vulnerabilidade a inundação foi utilizado a 

mesma metodologia aplicado para vulnerabilidade erosiva, dessa vez baseado em 

ALCANTRA & ZEILHOFER (2006), aplicando a ferramenta álgebra de mapas, 

utilizando parâmetros socioambientais para o calculo, como: recursos hídricos 

(hidrografia e nível estático do aquifero), formas de relevo (declividade e altimetria), 

uso do solo e clima (pluviosidade). Foi estabelecido pesos para os parâmetros 

utilizados, onde a pluviosidade teve peso 3 e os demais peso 1, dessa forma mapear 

áreas de alto risco (2,25 – 3,0), médio risco (2,3 – 1,75) e baixo risco (1,75 – 1,0) 

 Recursos Hídricos 

Os resursos hídricos foram utilizados tanto os de superfície quanto os de 

subsuperfície, considerando aonde tem fluxo hídrico mesmo que sazonal possui o 
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valor 3, a proximidade de 50 metros das drenagem possui o valor 2 e as demais áreas 

o valor 1. Para a subsuperfície, foi baseado no nível estático do aquifero mapeado 

pelo banco de dados dos poços do cadastrados no SIAGAS (2019), seguindo os 

valores de profundidade presente na Tabela 33. 

Tabela 33 - pesos utilizados para os resursos hídricos 

Nível Estático Hídrografia 

Unidade Valores Unidade Valores 

20 - 50 1 Drenagem 1 

10 - 20 2 20 metros da drenagem 2 

0 - 10 3 Mais de 20 metros da drenagem 3 
Fonte: adaptado de ALCANTRA & ZEILHOFER (2006). 

 Formas de relevo  

Para as formas de relevo foram utilizadas dois parâmetros, a altimetria e a 

declividade que onde foi estabelecido os valores de acordo com a Tabela 34. 

Tabela 34 - Valores estabelecido para as formas de relevo. 

Declividade Altimetria 

Unidade (°) Valores Unidade (m) valores 

0 - 3 3 93 - 156 3 

12 - 20 2 156 - 229 2 

20 - 90 1 229 - 284 1 
Fonte: Adaptado de ALCANTRA & ZEILHOFER (2006). 

 Uso do solo 

O uso so solo foi utilizado o mesmo mapeamento feito na vulnerabilidadeerosiva, 

da mesma forma que os valores são os mesmos estabelecidos com visto na Tabela 

35. 

Tabela 35 - Classes de uso do solo para a vulnerabilidade erosiva. 

Uso do solo 

Classes Pesos 

Vegetação 1 

Pastagem 2 

Solo Exposto 3 
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Fonte: Adaptado de Crepani et al.,2001. 

 Clima (pluviosidade) 

O clima é o parâmetro utilizado de maior relevância devido ao fato de que 

inundações são diretamente relacionada as chuvas estabelecendo assim o peso 3, 

uma vez que estamos em uma região árida para semi árida, com pouquíssimas 

incidências de chuvas como descrito no tópico do clima local, então toda a area da AII 

do empreendimento está relacionado ao valor 1 para vulnerabilidade de inundação. 

 Resultados encontrados 

A resultante da álgebra de mapas, foi gerado o mapa de vulnerabilidade de 

inundação variando dos valores 1,125 até 2,25, onde 67,64% da área tem baixo risco 

e o restante médio risco, isso devido a baixa pluviosidade do clima arido do local, a 

espacialização dos resultados pode ser verificada na Figura 83 e a porcentagem de 

cada classe perante o total da AII pode ser observada na Tabela 1. 

 
Figura 83 – Mapa de Vulnerabilidade de Inundação da AII. Fonte: Geofortes, 2019.  
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Tabela 1 – Variação da ocupação de cada classe do grau de de vulnerabilidade. 

Grau de 

Vulnerabilidade de 

Inundação 

Qualitativo Área (%) 

1,125 Baixo Risco 0,08 

1,25 Baixo Risco 0,38 

1,375 Baixo Risco 1,24 

1,5 Baixo Risco 11,40 

1,625 Baixo Risco 18,79 

1,75 Baixo Risco 35,75 

1,875 Médio Risco 20,01 

2 Médio Risco 10,16 

2,125 Médio Risco 1,87 

2,25 Médio Risco 0,31 

Total   100 

Fonte: Geofortes, 2019. 

Na analise dos resultados encontrados pode-se atestar que o risco de inundação 

para o empreendimento é baixo por vezes nulo, tendo o médio risco em apenas 

32.36% da AII localizando apenas nas regiões de baixa altitude e nas proximidades 

do rio Urubu, na AID do empreendimento tem-se na totalidade baixo risco de 

inundação. 

2.9. Província cárstica (exocarstico e endocarstico)  

Províncias cárstica vem do termo Carstificação que é utilizado a um conjunto de 

processos que formam as paisagens cársticas, que tem o seu desenvolvimento sobre 

rochas solúveis, formando assim o ambiente cárstico (PILÓ, 2000). 

Pode ser definida também como uma assembleia de formas distintas, 

desenvolvidas sobre rochas solúveis, onde as rochas carbonáticas constituem o 

principal material para a origem de feições cársticas, em razão da sua natureza para 

desenvolver formas oriundas do intemperismo quimico (CARVALHO JUNIOR et al., 

2008) 
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Entre as rochas carbonáticas as sedimentares ou de origem sedimentar são as 

que mais se destacam quanto às feições cársticas, porém ocorrem também em menor 

proporção nos carbonatitos de origem ígnea ou em algumas variações de mármores 

de origem metamórficas (CARVALHO JUNIOR et al). 

 Tem-se como definições de feições cársticas, o exocarste que são formas em 

superfície, endocarste que é o termo utilizado para designar as cavidades naturais ou 

conteúdo espeleológico (BOGLI,1980), epicarste que são formas cobertas por 

material inconsolidado (PALMER, 1991).  

Diante do exposto na caracterização na litoestratigrafia do empreendimento, 

mostra que o contexto geológico que engloba unidades litológicas não tem as 

condições básicas para o processo de carstifícação, com o predomínio de rochas 

siliciclastica e a ausência de rochas carbonáticas, a ocorrência de conteúdo 

espeleológico depende de condições muito especificas sem o processo natural de 

carstificação (JANSEN et al, 2014), uma vez que estruturas endocarsticas e 

exocarsticas dependem do intemperismo químico ou dissolução da rocha (COSTA, 

2009).   

O grau de vulnerabilidade para a formação de cavidades para cada um dos 

principais litotipos encontrados em superfície terrestre é estipulado por Jansen et al. 

(2014), que pode ser verificado de acordo com a Tabela 36 a baixo.  

Tabela 36 - Valoração dos principais litotipos quanto a vulnerabilidade de carstificação. 

Variável: GEOLOGIA 

Atributo: Litotipos predominantes Valor 

Quartzito; Sedimento Inconsolado 1,0 

Dacito; Granito; Riolito 1,1 
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Granodiorito; Granulito; Quartzo diorito 1,2 

Gnaisse; Migmatito 1,3 

Sienito 1,4 

Basalto 1,5 

Anortosito; Gabro; Peridotito 1,6 

Biotita 1,7 

Formação Ferrífera Bandada; Itabirito; Anfibolito; Piroxenito 1,8 

Xisto granatífero 2,0 

Fílito; Metassiltito 2,1 

Ardósia 2,2 

Mármore 2,3 

Arenito quartzoso 2,4 

Conglomerado; Subgrauvaca 2,5 

Arcóseo; Grauvaca 2,6 

Argelito; Siltito 2,7 
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Folhelho 2,8 

Calcário; Dolomito 2,9 

Fonte: Jansen et al. (2014).  

Como exposto anteriormente a área de estudo é composta por variações de 

rochas siliciclasticas com baixo valor de vulnerabilidade de carstificação, mostra que 

a litologia é pouco propicia à gênese de conteúdo espeleológico. 

2.10. Vulnerabilidade paleontológica 

 

Para que a rocha tenha condições de conter conteúdo paleontológico deve ter um 

litotipo especifico, como rochas em que tenha se formarmado em ambiente calmo e 

com alto conteúdo carbonático, além de pouco tectonimo pós gênese da rocha, para 

que possibilita a preservação do fóssil.  

No contexto da área de instalação do empreendimento litotipos verificados na 

geologia regional e local, podem ser considerados afossilíferos, devido ao alto grau 

de metamorfismo que não possibilita a preservação de estruturas sedimentares bem 

como a preservação de conteúdos paleontológico.  
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3. RECURSOS HÍDRICOS 

3.1. Superficie 

O estado de Sergipe é abundante quando se fala em recursos hídricos 

superficiais, sendo composto por seis bacias hidrográficas, que são as bacias dos rios 

São Francisco, Japaratuba, Sergipe, Vaza Barris, Piauí e Real. Também possui duas 

bacias costeiras, a Bacia Costeira Caueira/Abaís e a Bacia Costeira Sapucaia 

(SEMARH/SRH, 2010). O município de Lagarto está inserido num contexto 

hidrográfico de duas bacias importantes do estado de Sergipe, a bacia do rio Vaza-

barris e a bacia do rio Piauí (Figura 84), esta última onde se encontra a área do 

empreendimento e suas áreas de influência. 
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Figura 84 - Mapa das Bacias Hidrográficas do estado de Sergipe. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

 A área do empreendimento está inserida no contexto hidrográfico da bacia do 

rio Piauí, que é considerado um rio intermitente, e banha boa parte do estado de 

Sergipe. É a segunda maior bacia hidrográfica do estado, com 175 quilômetros de 

extensão, com área de 3.930,67 km2 (SEMARH/SRH, 2010). Nasce na Serra dos 

Palmares no município de Riachão do Dantas e atravessa os municípios de Lagarto, 

Estância, Boquim e Arauá. Sua descarga média anual é de 22,92 m3/seg e o potencial 

anual de 722,8 x 106 m3. 

 O rio que corta a Área de Influência Indireta do empreendimento é o rio do 

Urubu (Figura 85), que segundo relato dos moradores locais é um rio intermitente, 

passando normalmente 10 meses sem água durante o ano, por vezes o ano todo, 

enchendo somente nos períodos mais chuvosos. A subbacia do rio do Urubu foi 

utilizada para delimitar a AII dos meios físico e biótico. 
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Figura 85 - Mapa da Hidrografia da AII. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

Na área do empreendimento é observado um córrego, com sentido de fluxo para 

o rio do Urubu, que também é considerado intermitente devido a escacez hídrica 

permanecendo seco até mesmo durante anos, servindo apenas de drenagem para 

escoamento das águas superficiais nos períodos de chuva intensa. 

Foram realizadas as visitas técnicas no período seco e posteriormente no 

chuvoso, onde foi posíver ratificar as informações obtidas através do diálogo com os 

moradores locais. No período chuvovo é possível identificar algumas poças d’água no 

curso da drenagem, não observando nenhum fluxo contínuo de água (Figura 86). 
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Figura 86 - Córrego intermitente dentro da área do empreendimento. Fonte: Geofortes, 2019. 

 O que garante a sobrevivência dos moradores e animais dessa região são 

açudes, onde alguns permanecem cheios durante todo o ano, e os poços artesianos, 

quando se tem condições financeiras para fazê-lo. Na área do empreendimento 

existem vários açudes, mas apenas um, localizado no final da propriedade, 

permanece cheio durante todo o ano (Figura 87), no entanto, a maioria foram 

encontrados secos, com presença de gretas de contração no solo (Figura 88). 
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Figura 87 - Açude dentro da área do empreendimento com água. Fonte: Geofortes 2018. 

 

Figura 88 - Gretas de contração nos açudes secos. Fonte: Geofortes, 2019 

 

 Realizou-se coleta de água deste açude no dia 14/02/2019 e enviada para o 

Instituto de Tecnologia e Pesquisas (ITP), para a análise dos parâmetros físico-

químicos da qualidade da água através do Standard Methods, onde os resultados 

obtidos são observados em Anexo, relatório de ensaios LEA N° 0337/2019, onde 

constata que a água é imprópria para consumo com vários parâmetros que não se 

enquadram dentro dos valores de referência. 

3.2. Subsuperficie  

O recurso hídrico de subsuperfície está diretamente relacionado a hidrogeologia, 

um ramo das geociências que tem como objetivo o entendimento do comportamento 

das águas subterrâneas, bem como a relação do uso antrópica com o mesmo, da 
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mesma forma que identificação de áreas com vulnerabilidade de contaminação e o 

comportamento hídrico com a conteúdo rochoso. 

Para este estudo primeiramente foi feita o mapeamento da vulnerabilidade do 

aquifero, utilizando a metodologia GOD (FOSTER & HIRATA, 1988) que considera o 

grau de confinamento hidráulico (G), características litológicas e estruturais (O) e 

distância do nível de água (D), estabelece constantes de 0 à 1 para cada variável, e o 

produto determina a vulnerabilidade, o fluxograma de aplicação do método pode ser 

verificado na Figura 89.  

 
Figura 89 - Fluxograma para aplicação do método GOD.  

Fonte: Adaptado de (FOSTER et al., 2002). 

 

O mapa de vulnerabilidade foi dividido em cinco classes variando de extrema à 

insignificante de acordo com a metodologia estabelecida por FOSTER et al., 2002, 

como visto na Figura 90. 
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Figura 90 – Tabela das classes de vulnerabilida de aquifero. Fonte: FOSTER et al., 2002. 

 

 O mapa local de vulnerabilidade do aquífero varia entre as classe baixa, alta e 

extrema (Figura 91), com a grande maioria da região na classe moderada com 78,84% 

da área da AII (Tabela 37), considerando que o aquifero está a uma profundidade 

superior à 62 metros como visto na sondagem, deve-se salientar também que o local 

tem poucas fraturas por onte os contaminantes podem percolar, como visto nas 

validações em campo, a região é favorável quanto as possibilidades do 

empreendimento efetivamente contaminar os resursos hídricos de subsuperfície. 

 
Figura 91 – Mapa deVulnerabilidade de Aquifero pelo método GOD. Fonte: Geofortes, 2019. 
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Tabela 37 - Proporção de ocupação dos graus de vulnerabilidade do aquifero. 

Grau de Vulnerabilidade 

de aquifero 
Qualitativo Área (%) 

0,4 Moderada 64,99 

0,5 Moderada 13,85 

0,6 Alta 18,64 

0,7 Alta 2,48 

0,8 Extrema 0,04 

Total   100 

Fonte: Geofortes, 2019. 
 

3.3. Caracterização Hidrogeologica 

Para a análise hidrogeológica detalhada neste estudo foram utilizados os 

dados de poços registrados do SIAGAS (sistema de informações de aguas 

subterrânea) da CPRM (serviço Geólogico do Brasil), com o objetivo de levantar 

os níveis hídricos tanto estático quanto dinâmico e assim definir possiveis áreas 

de recargas, profundidades, rebaixamento com o uso da água, juntamente com a 

relação do conteúdo hídrico com litólogia.  

Dessa forma foram levantado o nível estático da AII do empreendiemento, 

com o objetivo de verificar o nível natural do aquífero que pode ser observado na 

Figura 92, pode-se identificar que a porção sul da AII possui um altura hídrica mais 

próxima da superfície, já a AID está em uma região com nível hídrico pronfundo 

variando de 62 até 40 metros de profundidade em valores aproximados pela 

interpolação dos dados. 
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Figura 92– Mapa do nível estático do aquifero na AII do empreendiemento. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

Quando se obseva-se os possiveis pontos de recarga do aquífero, nota-se que 

estão localizados na porção sul do mapa, que coincide com a região com maior carga 

hídrica dos recursos superficiais, considenrando os fluxos hídricos de subsuperfície 

em direção preferencialmente ao norte, direcionando até a região da AID do 

empreendimento, fato que favorável caso ocorra alguma contaminação oriunda da 

central de tratamento de resíduos, que fará com que os contaminantes não se alastre 

horizontalmente se concentrando no local da fonte de contágio. 

Uma outra característica importante para se levantar no diagnóstico 

hidrogeológico é o rebaixamento do aquifero, com o objetivo de mapear as 

regiões que estão com impactos acentados pelo uso do recurso hídrico de 

subsuperfície (Figura 93), pode-se observar que o nível máximo encontrato é de 

51 m, porém na AID do empreendimento nota-se um rabaixamento que varia de 

8,5 a 25,5 m, que mostra uma preservação das condições naturais do aquífero, 

com um bom potencial hídrico de subsuperfície.  
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Figura 93 – Mapa de Rebaixamento do uso da água. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

Outro levantamento necessário para o diagnostico hidrogeologico é a 

analise físico-quimica e biológica do recursos hídricos de subsuperfície, como na 

região tem poucos poços em operação, e como na sondagem não foi encontrado 

conteúdo hídrico para a analise laboratorial. 

Foram coletadas amostras de água em poços de fazendas vizinhas na 

seguintes coordenadas 651087/8796768 (fazenda Tamburi) e 653568/8797110 

(fazendinha) (Figura 94), as analises atendem a metodologia de coleta, os 

parâmetros e os valores máximos permitidos pela resolução do CONAMA 420, 

juntamente com os valores de DQO e DBO.  
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Figura 94 – Poços Coletados amostras para analise química, a esquerda fazenda Tamburi e a direita 
Fazendinha. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

Os resultados encontrados podem ser observados detalhadamente nos 

Anexos com as tabelas emitidas por laboratório certificado, em resumo única 

incorfomidade que foi constatada que no poço presente na fazenda Tamburi 

possui uma quantidade de Bário que não atendem aos limites estabelecidos pelo 

Conama 420. 

 

3.4. Descrição dos Aquiferos 

A hidrogeologia da AII do Empreendiemento é dividida basicamente em dois 

tipos de aquíferos, o fissural (Gr. Vaza Barris, Gr. Estância e Cráton São Francisco) 

que ocupa grande parte da área e o granular não confinado (Gr. Barreiras) em áreas 

restritas do sudeste da AII, as disposições podem ser observadas na Figura 95 . 
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Figura 95 - Mapa Hidrogeológico da AII da CTR de Lagarto. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

Já a AID que é composto basicamente pelas rochas do Gr. Estância (Fm.Lagarto 

e Fm. Palmares), fato que condiciona os recursos hídricos sejam exclusivamente de 

oriundos de aquíferos fissurais (Figura 96). 
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Figura 96 - Mapa Hidrogeológico da AID da CTR de Lagarto. Fonte: Geofortes, 2019 

. 

Mesmo as rochas do Gr. Estância sendo de origem sedimentar, já estão em um 

grau avançado de metamorfismo, fazendo com que a rocha não tenha qualquer tipo 

de porosidade intragranular, condicionando o único meio de transporte do recursos 

hídricos por meio de fraturas, que faz com que a contaminação ocorra, de uma forma 

sem muita filtração e mais direta, porém deve-se salientar que na validação de campo 

notou-se uma baixa quantidade de fraturas, fato que dificulta a percolação dos 

contaminantes. 

Já o aquifero do Gr. Barreiras é granular com boas condições de filtração, pode 

ser considerado com um aquifero não confinado por estar muito próximo da superfície, 

possui um resurso hídrico com alto probabilidade de contaminação. 
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4. CARACTERIZAÇÃO PEDOLÓGICA 

O estudo da pedologia tem como objetivo principal, a identificação das diferentes 

unidades de solo pertencentes ao local, visando a qualificação quanto a 

vulnerabilidade aos processos erosivos e as características físico químicas.  

Os solos que recobrem o território brasileiro podem ser classificados em 12 

classes diferentes. Estes são: Latossolos (38,7%), Argissolos (20,0%), Cambissolos 

(2,7%), Chernossolos (0,5%), Espodossolos (1,6%), Gleissolos (3,7%), Luvissolos 

(2,7 %), Neossolos (14,5%), Vertissolos (2,0%), Planossolo (1,8 %), Plintossolos (6%) 

e Alissolos (4,3%), na área de influência indireta (AII), observam-se quatro  unidades 

pedológicas representativas, os solos litólicos, os planossolos, latossolos e solos 

podzolicos ou espodossolos, as disposições das unidades na área do 

empreendimento podem ser verificadas na (Figura 97)  

 
Figura 97 - Mapa Pedológico da Área de Influência Indireta (AII). Fonte: SEMARH/SRH, 2010. 

Elaboração: Geofortes, 2019. 

 

4.1. Pedologia Local 
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 As classificações pedológicas presentes na área diretamente afetada (ADA) e 

na área de influência direta (AID) são os planossolos, com uma maior 

representatividade e os solos litólicos representando uma porção menor dessas áreas 

de influência, como pode ser verificado na Figura 98. 

 
Figura 98 - Mapa Pedológico das ADA e da AID. Fonte: SEMARH/SRH, 2010. Elaboração: Geofortes, 

2019.  

 Planosolo 

De acordo com EMBRAPA (2006), são solos que apresentam drenagem 

deficiente devido à presença de horizonte subsuperficial adensado, em decorrência 

do acentuado teor de argila dispersa. Normalmente apresentam diferenciação 

acentuada entre os horizontes A ou E e B em consequência da mudança textural 

abrupta, que é caracterizada pela presença de um horizonte superficial de textura leve 

e um horizonte subsuperficial (B Plânico) imediatamente subjacente, e geralmente de 

acentuado teor de argila. Compreendem 2 subordens, 9 grandes grupos e 41 

subgrupos (EMBRAPA, 2006). 
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Apresentam estrutura prismática, colunar, ou em blocos grandes e médios, cores 

acinzentadas ou escurecidas devido o ambiente redutor ocasionado pela presença de 

lençol freático suspenso temporário (OLIVEIRA, 2001). De acordo com CAPECHE 

(2008), esses tipos de estruturas estão relacionados à presença de argila de alta 

atividade que se contraem e expandem de maneira mais acentuada por efeito dos 

alternados ciclos de secagem e umedecimento do solo (Figura 99). 

 

 
Figura 99 - Planossolo presente na área do empreendimento. Fonte: Geofortes, 2019. 

 

Embora possuam na sua maioria, condições de fertilidade natural de razoáveis 

a boas, são solos que apresentam fortes limitações ao uso agrícola em decorrência 

principalmente das altas concentrações de sódio trocável que se acumula nos 

horizontes subsuperficiais, podendo causar estresse hídrico nas plantas e desbalanço 

nutricional, além de más condições físicas que dificultam a drenagem da água e o 

desenvolvimento radicular, facilitando o processo erosivo do solo (FERREIRA, 2011). 

A formação do Planossolo favorece o desenvolvimento do caráter salino e 

sódico, indicando que durante a gênese deste solo, os teores de sais e sódio, tendem 

a se concentrar. Segundo a CODEVASF (1998), a presença de horizonte B plânico 

em profundidade inferior de 1,5 m, associado ao ambiente árido, inviabiliza a utilização 

da agricultura irrigada, visto que pode agravar os riscos de salinização. 

 Solo Litólico  

 Os solos Litólicos ocorrem em toda região semiárida, principalmente nas áreas 

onde são encontrados afloramentos rochosos, como é o caso da área do 
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empreendimento (Figura 100). Em geral são pouco desenvolvidos, rasos, não 

hidromórficos (sem a presença de água), apresentando horizonte A diretamente sobre 

a rocha ou horizonte C de pequena espessura. São normalmente pedregosos e/ou 

rochosos, moderadamente a excessivamente drenados com horizonte A pouco 

espesso, cascalhento, de textura predominantemente média, podendo também 

ocorrer solos de textura arenosa, siltosa ou argilosa. Podem ser distróficos ou 

eutróficos, ocorrendo geralmente em áreas de relevo suave ondulado a montanhoso. 

 
Figura 100 - Solo litólico presente na área do empreendimento. Fonte: Geofortes, 2019. 

 São solos que apresentam poucas alternativas de uso, por se tratar de solos 

rasos e comumente rochosos e pedregosos. Normalmente são encontrados em áreas 

acidentadas de serras e encostas íngremes e apresentam problemas de erosão 

laminar. Nos solos distrófícos e álicos, há um problema recorrente, que é a baixa 

fertilidade natural, não sendo um bom solo para o plantio. 

 

b) Meio Biótico 

1. FLORA  

O presente relatório técnico apresenta as informações obtidas nas campanhas 

de campo realizada nos meses de Janeiro e Abril de 2019, na área que será instalado 

a Central de Tratamento de Resíduos - CTR Ecolurb Lagarto/SE, situada na região de 

Lagarto, SE, a fim de levantar as fitofisionomias presentes no local, assim como as 

principais espécies vegetais. O relatório apresenta dados originais (primários) 

mensurados a partir de trabalhos de campo na área de estudo e são apresentados 

com identificações e análises ecológicas. 
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1.1. Introdução  

Sergipe é um estado privilegiado quando se trata da complexidade de 

ecossistemas que agrega em seu território. Apesar de apresentar a menor área 

geográfica dos estados brasileiros (0,3%), apresenta uma grande variação na tipologia 

vegetal como floresta atlântica, mangue, restinga, cerrado e caatinga (FARIAS, 2013) 

(Figura 101). A grande variedade entre esses ambientes proporcionou ao estado uma 

alta riqueza de espécies, cujo conhecimento ainda é incipiente, principalmente 

relacionado à flora. 

 

      

Figura 101 - Mapa de distribuição das fitofisionomias do estado de Sergipe. 

Fonte: Geofortes, 2019. 

 

O último inventário florestal para Sergipe em 2018 (IFN, 2018), mostrou que 

cobertura florestal é de aproximadamente 286 mil hectares, o que equivale a 13% do 

território do estado. 530 espécies foram registradas, com distribuição bastante variada 
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entre os ecossistemas de Mata Atlântica e Caatinga, bem como para suas áreas de 

transição.   

Fatores como clima, heterogeneidade física do ambiente, tempo de colonização 

da área e nível de distúrbios explicam a diferença no número espécies entre os 

ecossistemas sergipanos (ROSENZWEIG, 1995). Além disso, a influência de 

estressores ambientais, como mudanças climáticas, perda e fragmentação de habitat, 

sobre-exploração de recursos naturais e invasões biológicas sobre os ecossistemas 

não é espacialmente homogênea.  

Historicamente, entretanto, todos os municípios do Estado passam por 

semelhantes ameaças a diversidade florística, como conversão de áreas naturais para 

áreas urbanas e atividades agrícolas (TABARELLI, et al.,2006). Em 2015, o Ministério 

do Meio ambiente mostrou que cerca de 30% da área/município é ocupada por 

pastagens agrícolas. Dados mais recentes mostram que a maior parte dos impactos 

a flora estão entre presença de animais domésticos de grande porte, incêndios e 

exploração madeireira (IFN, 2018) (Figura 102). 

 

          

Figura 102 - Valores percentuais das ameaças antrópicas a flora do Estado de Sergipe. 

Fonte: IFN, 2018. 
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Tais impactos, ameaçam a viabilidade das populações de inúmeras espécies 

florestais, principalmente aquelas mais sensíveis à perturbação, reduzindo bastante a 

área florestada. Dentre os territórios sergipanos, a região do Alto Sertão apresenta a 

maior área coberta por florestas do estado (18%), enquanto a região do Leste 

Sergipano, onde será instalado a Central de Tratamento de Resíduos- CTR Ecolurb 

Lagarto/se, apresenta apenas 10% da cobertura florestal natural (Figura 103). 

 

 

Figura 103 - Proporção das áreas florestadas por territórios administrativos do estado de Sergipe. 

Fonte: IFN, 2018. 

 

Esses dados revelam que apesar de Sergipe apresentar dois importantes 

complexos ecossistêmicos, como Mata Atlântica e Caatinga ainda existem lacunas 

sobre a diversidade da flora que não será possível mensurar, pois número de espécies 

são perdidas antes mesmo de serem identificadas (FLOSE, 2015).  

Estudos de áreas naturais, especialmente afetadas pelo desenvolvimento das 

atividades humanas são importantes instrumentos para a manutenção dos 

ecossistemas, e essencial investigar sua composição, estrutura, estágio, 
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funcionamento, bem como prevenir e mitigar as ameaças sobre os ecossistemas 

naturais existentes (MACHADO, 2005). 

Assim, o presente levantamento florístico e fitossociológico realizado para 

compor este EIA, teve como objetivo principal realizar o diagnóstico da cobertura 

vegetal da ADA que será instalado o empreendimento, como subsídio para auxiliar as 

avaliações de impacto ambiental relativas ao meio biótico.  

1.2. Metodologia  

1.2.1. Área de estudo  

A área de estudo possui aproximadamente 75 hectares, localizada no município 

de Lagarto/ SE (Figura 104). Apresenta pequenos fragmentos de vegetação primária, 

circundando por pastagens abertas e atividades de criação de animais.  

O clima da região, pela classificação climática de Köeppen é o Aw, tropical 

úmido, sendo a temperatura média 22°C. A pluviosidade média anual é 

aproximadamente 1067 mm. 
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Figura 104 - Mapa de localização da área de estudo, Lagarto- SE. 
Fonte: Geofortes, 2019 

1.2.2. Levantamento da flora 

Para amostragem da vegetação da área do empreendimento o estudo foi 

efetuado em duas etapas: i) o levantamento de dados secundários, por meio de 

pesquisa bibliográfica nos principais livros, periódicos, e acervo de instituições de 

pesquisa sobre o assunto; ii) levantamento de dados primários.  

A execução da segunda etapa foi realizada em duas campanhas de campo, 

sendo uma em janeiro (período seco), e outra em abril (período chuvoso) de 2019. 

Para caracterização da vegetação na Área Diretamente Afetada (ADA), 

previamente foram demarcadas 04 unidades amostrais de 200 x 200 m, subdividas 

em 04 parcelas de 100x 100 m, totalizando 16 parcelas.  Destas, 04 parcelas (100 X 

100 m) (uma por unidade amostral), foram aleatoriamente amostradas, seguindo o 

método de área fixa (PÉLLICO-NETTO & BRENA, 1997). (Figura 105).   
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Figura 105 - Delimitação das parcelas amostradas para o estudo fitossociológico, Lagarto-SE. 
Fonte: Geofortes, 2019. 

 

Para a avaliação da estrutura vegetacional da área, em cada parcela todo 

indivíduo com DAP (diâmetro a altura do peito) maior que 06 cm (RMFC, 2005), foi 

registrado altura total, DAP e espécie. A altura das árvores foi medida da base do solo 

até a última gema apical, e o DAP com auxílio de uma fita métrica (Figura 106).  

Todos os indivíduos arbóreos que atenderam os critérios de inclusão acima, 

foram georreferenciados com auxílio de GPS, e marcados com com etiquetas 

numeradas (Figura 107).  
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Figura 106 - Mensuração do Diâmetro a Altura do Peito(DAP), dos indivíduos arbóreos, Lagarto-SE. 

Fonte: Geofortes,2019. 

 

 

Figura 107 - Marcação dos indivíduos arbóreos amostrados nas parcelas, Lagarto-SE. 
Fonte: Geofortes-SE. 

 

As espécies foram identificadas em campo e nos casos em que isso não foi 

possível, coletou-se o material botânico, o qual foi identificado através de chaves 

taxonômicas de identificação, literatura específica sobre a flora local, inventários 

florísticos anteriores e consulta a especialistas.  

 

1.2.1. Análise e processamento de dados 

Além dos parâmetros biológicos básicos, índices fitossociologicos e ecológicos 

também são de grande utilidade para o entendimento e a caracterização de uma 

comunidade vegetal.  
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Para a comunidade estudada estimamos: 

 

Densidade absoluta (DA): indica o número de indivíduos de uma espécie por 

unidade de área [hectare (ha)]. 

𝐷𝐴 =  
𝑛

Á𝑟𝑒𝑎  
 

 

Densidade relativa (DR):  indica a participação de cada espécie em relação ao 

número total de árvores/indivíduos.  

𝐷𝑅 = (
𝑛

𝑁
) ∗  100,   onde: 

 

n = número de indivíduos de uma determinada espécie 

N = número total de indivíduos. 

 

Frequência absoluta (FA): indica a porcentagem de uma espécie / área.  

 

𝐹𝐴 =  
𝑝𝑖

𝑃 
∗ 100,   onde: 

pi = número de parcelas (unidades amostrais) com ocorrência da espécie i. 

P = número total de parcelas (unidades amostrais) na amostra. 

 

Frequência relativa (FR): é a relação entre a frequência absoluta de determinada 

espécie com a soma das frequências absolutas de todas as espécies. 

 

𝐹𝑅 = (
𝐹𝐴𝑖

∑𝐹𝐴
) ∗  100,   onde : 

FAi = Frequência absoluta de uma determinada espécie 

∑FA = somatório das frequências absolutas de todas as espécies amostradas. 

 

Dominância:  refere-se à taxa de ocupação do ambiente pelos indivíduos de uma 

dada espécie por unidade de área.  
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Dominância Absoluta (DoA): é definida como a área basal total de uma determinada 

espécie (gi) por unidade de área.  

𝐷𝑜𝐴 =
𝑔𝑖

Á𝑟𝑒𝑎 (ℎ𝑎)
,   sendo :  𝑔𝑖 =

𝜋.𝐷𝐴𝑃²

4
 

 

Dominância Relativa (DoR): representa a porcentagem da área basal de uma 

determinada espécie/ todas as espécies amostradas:  

𝐷𝑜𝑅 = (
𝑔𝑖

𝐺
) ∗  100,   sendo:  𝐺 =  ∑ 𝑔𝑖 

 

Índice de Valor de Importância (IVI): caracteriza a importância de cada espécie na 

comunidade reunindo os critérios de análise dos três parâmetros (DR, FR, DoR).  

 

𝐼𝑉𝐼 = 𝐷𝑅 + 𝐹𝑅 +  𝐷𝑜𝑅 

 

Para analisar a diversidade florística da área utilizamos o Índice de Shannon-

Wiener, e para verificar a distribuição dos indivíduos o Índice de Pielou: 

 

Shannon-Wiener: 𝐻′ =  −𝑃𝑖 ∗ l𝑛 𝑃i ,    sendo    𝑃𝑖 =  
𝑛

𝑁𝑖
,    onde :  

 

H’= Índice de Shannon-Wiener 

Pi= abundância relativa  

Ln= Logaritmo natural  

 

Índice de Pielou: 𝐽′ =
𝐻′

𝐻𝑚á𝑥
,    sendo: 𝐻𝑚á𝑥 = ln(𝑆),   onde:  

 

S = Número total de espécies amostradas 

 H’= Índice de diversidade de Shannon 

 

1.3. Fitofisionomia 
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 De acordo com o sistema de classificação da vegetação brasileira, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1993), a região do município de 

Lagarto está localizada no domínio original da Floresta Estacional Semidecidual 

(FES), e de contato Savana Estépica (Caatinga) / FES (Figura 108). 

O Diagnóstico do Uso do Solo para o estado de Sergipe realizado pelo IBGE 

(2011), classifica a vegetação do município de Lagarto como Caatinga Hipoxerófila, 

típica de ambiente de transição do sertão com o litoral.   

Atualmente a vegetação existente nas áreas de influência do ATR Ecolurb, 

Lagarto-SE pode ser descrita como um mosaico de formações florestais, com 

predominância espécies de ecossistemas tropicais secos, tais como Croton 

blanchetianus, Mimosa tenuiflora e Piptadenia stipulacea. 

 

 
Figura 108 - Classificação fitosionômica do município de Lagarto-SE, com ênfase na área de estudo. 

Fonte: Geofortes,2019. 

 

1.3.1. Floresta Estacional Semidecidual 
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A floresta estacional semidecidual é um ecossistema caracterizado por duas 

estações climáticas bem demarcadas, uma chuvosa seguida por uma seca. A 

vegetação nesse tipo de ambiente é caracterizada pela presença de indivíduos 

arbóreos que perdem as folhas (caducifólios) durante o inverno, ou estação seca 

(BEGON, 2006). Cerda de 20 a 50 % da formação florestal é composta por indivíduos 

caducifólios, podendo variar até 80% (IBGE, 1992).  

As características fisionômicas da vegetação em florestas estacionais são 

influenciadas por ciclos sazonais e por alterações na disponibilidade hidrológicas do 

solo proveniente do lençol freáticos (MENDONÇA et al., 2013). A natureza oligotrófica 

dos solos é resultado em grande parte das suas origens, que podem incluir o 

intemperismo de materiais como arenitos, quartzitos e granitos (DIAS et al., 2017).  

A floresta estacional decidual ocorre em maior parte sobre solos de origem 

calcária, e é considerada de importância singular, pois apresenta flora e fisionomia 

própria, com espécies adaptadas a se desenvolverem sob fendas, bem distinta de 

outras formações sobre outros tipos de solos. (IBGE, 2011; TABARELLI, 2006).  

Apresenta estrato arbóreo que pode atingir até 25 m, com grande maioria das árvores 

eretas, com alguns indivíduos emergentes. Na época chuvosa, fornecem uma 

cobertura arbórea de 50 a 70%. Na época de seca a cobertura pode ser inferior a 50 

% (SANO & ALMEIDA, 1998). 

Tais habitats são encontrados em todos os ambientes tropicais das Américas 

(sul e central), África, Ásia e Oceania (LUGO, 1986). No Brasil, são encontradas, 

principalmente, na região central e nordeste do país (SALIS et al., 2004; SEVILHA et 

al., 2004), cobrindo 6,02% do território (EMBRAPA, 2011). Apesar de estarem 

geograficamente concentradas nas regiões nordeste e sudeste do Brasil, as florestas 

sazonais ocorrem, mesmo que em pequenos fragmentos, em todos os biomas 

brasileiros (TABARELLI, 2006).  

Em Sergipe, de acordo com Diagnóstico Florestal, cerca de 13% do território é 

ocupado pela fitofisionomia característica da floresta estacional decidual (Semarh-SE, 

2014). A faixa ocupada estende-se desde o Leste até Alto Sertão Sergipano, com 

perda de folhas entre os meses de novembro a fevereiro, (Embrapa, 2006).  



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

257 

 A flora frequentemente associada à Floresta Estacional Decidual inclui 

espécies como Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan (angico-preto, Fabaceae), 

Copaifera langsdorffii Desf. (pau-d’óleo, Fabaceae), Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire, Steyern. e Frodin (morototó, Araliaceae), Handroanthus chrysotrichus (Mart. 

Ex DC.) Mattos (ipê-amarelo, Bignoniaceae), Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne 

(jatobá, Fabaceae Caes.), Myracrodruon urundeuva Allemão (aroeira, 

Anacardiaceae), Tapirira guianensis Aubl. (tapiririca, Anacardiaceae), Protium 

heptaphyllum (Aubl.) Marchand (almécega, Burseraceae) (IBGE,2011).  

Apesar de apresentar uma flora peculiar e ser uma região fitoecológica 

importante sob o ponto de vista biológico, são ambientes que recebem pouca atenção, 

tanto no que diz respeito aos esforços de conservação, quanto por parte de pesquisas 

visando a compreensão dos padrões em relação a sua distribuição no Neotrópico. Na 

região Nordeste do Brasil, a distribuição original das florestas estacionais vem sendo 

substituída em grande parte pelo desenvolvimento agrícola e pecuário. No estado de 

Sergipe, ainda são incipientes os trabalhos que abordam as florestas estacionais.  

 

1.3.2. Contato Savana Estépica (Caatinga) / Floresta Estacional 

Semidecidual  

 

Áreas de contato (ecótonos) são zonas de transição ecológica, nas quais são 

encontradas comunidades indiferenciadas, constituida de encontros florísticos entre 

dois ou mais tipos de vegetação (IFN, 2018). Estas áreas contêm dimensões 

consideráveis, importantes e variáveis no que se refere ao encontro e interação entre 

os elementos bióticos e abióticos distintos, conferindo uma biodiversidade única 

(BEGON, 2007).  

Em Sergipe, atualmente observa-se que cerca de 37 % da área ocupada por 

formações florestais é predominantemente formada por áreas de contato entre 

diferentes tipos de vegetação, sendo frequente o contato entre a Savana Estépica e a 

Floresta Estacional (IFN, 2018).  

A denominação de savana é dada como uma fisionomia tropical na qual 

árvores, arbustos e ervas estão presentes de forma relevante, sem uma clara 
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dominância fisionômica das árvores (TROCHAIN,1955). Esta fisionomia foi 

extrapolada como sinônimo universalizado “Caatinga”, e caracteriza muito bem os 

tipos de vegetação das áreas áridas nordestinas (IBGE, 2011). 

 A classificação do IBGE (2012), subdivide a Caatinga em quatro diferentes 

perfis fisionômicos e ecológicos, dos quais as diferenças ocorrem em especial pela 

densidade e porte da vegetação. As definições das formações /vegetais da savana 

estépica são apresentadas na Tabela 38 e na Figura 109 mostram as diferentes 

formações da Caatinga.  

 

Tabela 38 - Classificação das formações de Caatinga (savanas). 

Savana 

estépica 

florestada 

Estruturada em dois estratos: um, superior, com 

predominância de nanofanerófitas periodicamente decíduas 

e mais ou menos adensadas por grossos troncos em geral, 

profusamente esgalhados e espinhosos ou aculeados; e um 

estrato inferior gramíneo-lenhoso, geralmente descontínuo 

e de pouca expressão fisionômica. 

Savana 

estépica 

arborizada 

Estruturada em dois nítidos estratos: um, arbustivo-arbóreo 

superior, esparso, geralmente de características idênticas ao da 

Savana Estépica Florestada; e outro, inferior gramíneo-lenhoso, 

também de relevante importância fitofisionômica. 

 

Savana 

estépica 

parque 

Possui características fisionômicas muito típicas, com arbustos 

e pequenas árvores, em geral de mesma espécie, e distribuição 

bastante espaçada, qual fossem plantados. Afigura-se como 

uma pseudoordenação de plantas lenhosas sobre denso tapete, 

principalmente, de plantas herbáceas e gramíneas. 

Savana 

estépica 

Gramíneo-

Lenhosa 

Também conhecido como campo espinhoso, apresenta 

características florísticas e fisionômicas bem típicas, ou seja, um 

extenso tapete graminoso salpicado de plantas lenhosas anãs 

espinhosas. 

Fonte: IBGE, 2012. 
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Figura 109 - Perfis fisionômicos e ecológicos de Caatinga (Savana). 
Fonte: Adaptado de IBGE,2012. 

 
O contato entre diferentes tipos de vegetação com estruturas fisionômicas 

semelhantes, como visto na área do CTR Ecolurb Lagarto/SE, nem sempre é possível 

de ser detectado em escala pontual, como, por exemplo, levantamento florístico. Isto 

ocorre porque os elementos que se misturam são indivíduos isolados e dispersos, 

formam conjuntos geralmente muito homogêneos ou uniformes. Torna- se necessário, 

então, o levantamento florístico de cada região fitoecológica para se poder delimitar 

as áreas do ecótono e apresentar por meio de mapeamento geográfico a classificação 

dos diferentes perfis fisionômicos e ecológicos.  

 

1.4. Caracterização florística e estrutural da área de estudo 

Através da coleta de dados na área que será instalado o CTR Ecolurb Lagarto/ 

SE, pode-se verificar que a cobertura vegetal original do local já foi bastante alterada 

por ações antrópicas. A ADA é ocupada por dois fragmentos florestais em estádio 

inicial de regeneração há cerca de 10 anos, pastagens e áreas antropizadas (Figura 

110)  



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

260 

 

Figura 110 - Mapa atual de uso e ocupação do solo da área de estudo, Lagarto-SE. 
Fonte: Geofortes, 2019.  

 

Pela distribuição espacial indivíduos amostrados na ADA percebe-se que, as 

espécies vegetais concentram-se nos fragmentos mais consolidados da área, 

conforme mostra a Figura 111  
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Figura 111 - Distribuição dos indivíduos arbóreos nas parcelas amostradas na área do CTR- 
ECOLURB, Lagarto-SE.  
Fonte: Geofortes,2019. 

 

A formação de manchas é comum em áreas de caatinga, onde espécies mais 

abundantes surgem agrupadas ou com tendência ao agrupamento (CALIXTO-

JUNIOR et al., 2011; SANTANA ,2009). 

Há também a presença de espécies arbóreas distribuídas de forma esparsa, 

com altura média de 10 metros em uma matriz predominantemente espécies 

herbáceas arbustivas (Figura 112 à Figura 115).   
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Figura 112 - Perfil da vegetação da área do CTR, Ecolurb, Lagarto-SE. 
Fonte: Geofortes, 2019.  

 

 

Figura 113 - Vista panorâmica da área, mostrado a formação a vegetação da área em estágio inicial 
de regeração, com predomínio de pastagem, Lagarto-SE. 

Fonte: Geofortes, 2019. 

 

Figura 114 - Indivíduo árboreo isolado de Mimosa tenuiflora presente na área do CTR, Ecolurb, 
Lagarto-SE. 

Fonte: Geofortes, 2019. 
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Figura 115 - Indivíduo arbóreo isolado de Syagrus coronata presente na área do CTR, Ecolurb, 
Lagarto-SE. 

Fonte: Geofortes, 2019. 

 

Durante as visitas a área do empreendimento foi possível constatar que área 

sofre pressões antropogênicas, tais como presença de animais domésticos de grande 

porte (Figura 116), e corte e queima da vegetação (Figura 117), especialmente nas 

áreas mais abertas.  
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Figura 116 - Impactos antrópicos encontrados durante as visitas a área de estduo: a e b – notável 
presença de animais domésticos em toda área; c e d – indícios de queima e corte da vegetação para 

uso pessoal. 
Fonte: Geofortes, 2019 

 
 

1.5. Caracterização florística e estrutural da área de estudo  

Foram contabilizados 286 indivíduos arbóreos (CAP ≥ 06 cm) nas 04 parcelas 

amostradas (100x 100m) (01 parcela/ unidade amostral), distribuídos e, 08 espécies 

arbóreas, e 06 famílias botânicas. As quais estão relacionadas na tabela a seguir, com 

respectivo nome científico, família botânica, nome popular e dados fitossociológicos 

(Tabela 39).
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Tabela 39 - Espécies florestais e suas respectivas famílias botânicas encontradas na Área Diretamente Afetada pelo empreendimento, Lagarto, SE. 

Indivíduo Família/ Espécie Nome 

popular 

Status Origem DAP 

(cm) 

Altura 

(m) 

log lat 
Arecaceae 

30511 Syagrus coronata licuri  NAT 68,1 4,0 -37606574 -10869216 
30549 Syagrus coronata licuri  NAT 120,0 4,5 -37606737 -10869163 
30893 Syagrus coronata licuri  NAT 100,0 4,0 -37602019 -10871766 
30894 Syagrus coronata licuri  NAT 95,0 2,0 -37602016 -10871765 
30895 Syagrus coronata licuri  NAT 3,5 70,0 -37602024 -10871770 

Cactaceae 
30964 Cereus jamacaru mandacaru LC NAT 61,5 7,0 -37601429 -10872417 
30965 Cereus jamacaru mandacaru LC NAT 35,5 2,6 -37601364 -10872249 
30968 Cereus jamacaru mandacaru LC NAT 18,0 1,3 -37606042 -10869309 
30966 Pilosocereus gounellei facheiro LC NAT 1,6 22,0 -37606322 -10869260 

Euphorbiaceae 
3589 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 6,0 2,5 -37605921 -10873267 

velande NAT 
30504 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,5 3,4 -37606143 -10869507 

velande NAT 
30512 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,1 2,8 -37606597 -10869201 

velande NAT 
30526 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,0 2,2 -37606464 -10869374 

velande NAT 
30527 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 7,0 2,5 -37606475 -10869358 

velande NAT 
30530 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,0 2,3 -37606512 -10869298 

velande NAT 
30535 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 7,0 2,1 -37606674 -10869160 

velande NAT 
marmeleiro;  NAT 
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Indivíduo Família/ Espécie Nome 

popular 

Status Origem DAP 

(cm) 

Altura 

(m) 

log lat 
30536 Croton blanchetianus velande NAT 7,5 2,3 -37606617 -10869236 
30539 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,0 2,0 -37606393 -10869514 

velande NAT 
30542 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 6,0 2,5 -37606554 -10869639 

velande NAT 
30548 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 7,0 2,1 -37606412 -10869452 

velande NAT 
30550 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 12,0 4,0 -37606706 -10869156 

velande NAT 
30565 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 6,0 2,0 -37606518 -10869364 

velande NAT 
30567 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 7,0 2,1 -37606438 -10869445 

velande NAT 
30569 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,0 4,5 -37606241 -10868751 

velande NAT 
30570 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 9,0 5,0 -37606195 -10868764 

velande NAT 
30582 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,0 3,0 -37606228 -10869278 

velande NAT 
30719 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 6,7 2,3 -37604600 -10871507 

velande NAT 
30720 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,5 2,8 -37604959 -10871529 

velande NAT 
30722 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,5 2,8 -37604984 -10871563 

velande NAT 
30723 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,0 2,8 -37604985 -10871557 

velande NAT 
30724 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,0 2,0 -37605237 -10871755 

velande NAT 
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Indivíduo Família/ Espécie Nome 

popular 

Status Origem DAP 

(cm) 

Altura 

(m) 

log lat 
30806 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 7,5 2,5 -37601586 -10871795 

velande NAT 
30807 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,0 2,5 -37601571 -10871761 

velande NAT 
30813 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 14,5 13,0 -37601674 -10872077 

velande NAT 
30814 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,0 3,5 -37601648 -10872109 

velande NAT 
30815 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,2 3,0 -37601579 -10872095 

velande NAT 
30816 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,0 3,5 -37601557 -10872123 

velande NAT 
30817 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 9,5 2,5 -37601505 -10872130 

velande NAT 
30831 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 6,0 2,4 -37601700 -10872261 

velande NAT 
30833 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,5 4,0 -37601793 -10872280 

velande NAT 
30834 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 13,0 4,0 -37601774 -10872280 

velande NAT 
30835 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 13,0 4,0 -37601785 -10872293 

velande NAT 
30836 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 16,5 4,5 -37601793 -10872295 

velande NAT 
30837 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 11,5 4,0 -37601810 -10872324 

velande NAT 
30838 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 13,5 3,5 -37601819 -10872315 

velande NAT 
marmeleiro;  NAT 
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Indivíduo Família/ Espécie Nome 

popular 

Status Origem DAP 

(cm) 

Altura 

(m) 

log lat 
30839 Croton blanchetianus velande NAT 9,0 3,5 -37601798 -10872331 
30840 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,0 4,0 -37601784 -10872350 

velande NAT 
30841 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 11,5 4,0 -37601794 -10872335 

velande NAT 
30842 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,5 3,5 -37601779 -10872310 

velande NAT 
30843 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,0 3,5 -37601772 -10872310 

velande NAT 
30844 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,5 3,8 -37601776 -10872347 

velande NAT 
30845 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,0 3,0 -37601787 -10872351 

velande NAT 
30846 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,0 4,0 -37601792 -10872359 

velande NAT 
30847 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 9,5 3,5 -37601782 -10872352 

velande NAT 
30851 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,0 2,5 -37601730 -10872447 

velande NAT 
30853 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 13,0 3,5 -37601718 -10872355 

velande NAT 
30854 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 9,0 3,5 -37601689 -10872336 

velande NAT 
30855 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 7,0 3,5 -37601714 -10872342 

velande NAT 
30856 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,5 3,5 -37601709 -10872336 

velande NAT 
30857 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 13,5 3,0 -37601738 -10872170 

velande NAT 
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Indivíduo Família/ Espécie Nome 

popular 

Status Origem DAP 

(cm) 

Altura 

(m) 

log lat 
30861 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 13,5 4,5 -37601739 -10872100 

velande NAT 
30862 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 12,0 3,5 -37601755 -10872072 

velande NAT 
30863 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 14,0 4,0 -37601745 -10872070 

velande NAT 
30864 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 12,0 4,0 -37601762 -10872070 

velande NAT 
30865 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 18,0 4,5 -37601775 -10872040 

velande NAT 
30866 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 14,0 4,0 -37601778 -10872027 

velande NAT 
30871 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 11,0 4,0 -37601828 -10872081 

velande NAT 
30872 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 12,5 4,0 -37601823 -10872086 

velande NAT 
30876 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 11,0 4,0 -37601833 -10872119 

velande NAT 
30881 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 20,0 5,4 -37601913 -10872067 

velande NAT 
30882 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 20,0 4,5 -37601925 -10872030 

velande NAT 
30883 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 16,5 3,0 -37601913 -10872037 

velande NAT 
30886 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 14,0 3,5 -37602087 -10871826 

velande NAT 
30887 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 15,5 5,0 -37602093 -10871802 

velande NAT 
marmeleiro;  NAT 
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Indivíduo Família/ Espécie Nome 

popular 

Status Origem DAP 

(cm) 

Altura 

(m) 

log lat 
30899 Croton blanchetianus velande NAT 8,5 3,0 -37602155 -10871846 
30903 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 9,0 32,5 -37602150 -10871893 

velande NAT 
30904 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,0 4,5 -37602148 -10871905 

velande NAT 
30907 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 11,0 4,0 -37602127 -10871919 

velande NAT 
30909 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 12,0 3,5 -37602112 -10871926 

velande NAT 
30910 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,5 3,5 -37602118 -10871925 

velande NAT 
30914 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 14,5 4,0 -37602078 -10871975 

velande NAT 
30915 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 14,0 4,0 -37602066 -10871984 

velande NAT 
30916 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 14,0 4,0 -37602062 -10871989 

velande NAT 
30919 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 13,0 4,0 -37602052 -10872047 

velande NAT 
30920 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,5 4,0 -37602023 -10872054 

velande NAT 
30924 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 9,5 3,5 -37601938 -10872140 

velande NAT 
30925 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,0 4,0 -37601964 -10872141 

velande NAT 
30926 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,0 4,0 -37601958 -10872146 

velande NAT 
30928 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 15,5 4,0 -37601981 -10872172 

velande NAT 
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Indivíduo Família/ Espécie Nome 

popular 

Status Origem DAP 

(cm) 

Altura 

(m) 

log lat 
30930 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,5 3,0 -37601982 -10872207 

velande NAT 
30931 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 15,5 3,5 -37601982 -10872228 

velande NAT 
30932 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 12,5 3,5 -37601996 -10872223 

velande NAT 
30934 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,5 3,0 -37602025 -10872252 

velande NAT 
30935 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 13,5 4,0 -37602014 -10872269 

velande NAT 
30936 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,0 2,5 -37601996 -10872288 

velande NAT 
30937 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,0 2,5 -37601986 -10872251 

velande NAT 
30938 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 12,0 3,0 -37601938 -10872302 

velande NAT 
30939 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 12,0 3,0 -37601943 -10872308 

velande NAT 
30940 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 11,0 3,0 -37601936 -10872323 

velande NAT 
30942 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,0 4,0 -37601900 -10872279 

velande NAT 
30943 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 14,0 3,5 -37601899 -10872336 

velande NAT 
30944 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,0 3,0 -37601902 -10872388 

velande NAT 
30946 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 13,0 4,0 -37601882 -10872474 

velande NAT 
marmeleiro;  NAT 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

272 

Indivíduo Família/ Espécie Nome 

popular 

Status Origem DAP 

(cm) 

Altura 

(m) 

log lat 
30947 Croton blanchetianus velande NAT 10,0 3,0 -37601883 -10872480 
30948 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 14,5 3,5 -37601897 -10872483 

velande NAT 
30949 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,0 3,5 -37601897 -10872484 

velande NAT 
30950 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 12,0 3,5 -37601897 -10872493 

velande NAT 
30951 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 8,5 3,0 -37601895 -10872517 

velande NAT 
30952 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 12,0 3,0 -37601900 -10872516 

velande NAT 
30954 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 11,0 3,0 -37601897 -10872567 

velande NAT 
30955 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,0 3,0 -37601961 -10872560 

velande NAT 
30956 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 14,0 4,0 -37601972 -10872535 

velande NAT 
30958 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 16,0 4,0 -37601998 -10872469 

velande NAT 
30959 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 9,0 3,5 -37601979 -10872507 

velande NAT 
30960 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,0 2,5 -37602003 -10872440 

velande NAT 
30962 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 9,0 3,5 -37602009 -10872352 

velande NAT 
30963 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 10,0 2,5 -37602018 -10872298 

velande NAT 
30933 Croton blanchetianus marmeleiro;  NAT 3,0 33,0 -37602028 -10872230 

velande NAT 
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Indivíduo Família/ Espécie Nome 

popular 

Status Origem DAP 

(cm) 

Altura 

(m) 

log lat 
Fabaceae 

3588 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 10,8 4,5 -37605960 -10873291 
3590 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 9,9 3,0 -37605847 -10873342 
3595 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 10,5 2,2 -37605207 -10873470 
30507 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 9,5 1,9 -37606219 -10869553 
30508 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 8,0 2,1 -37606581 -10869257 
30509 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 8,4 3,4 -37606545 -10869283 
30514 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 8,0 3,0 -37606542 -10869196 
30516 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 58,9 6,0 -37606458 -10869154 
30521 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 10,3 1,9 -37606468 -10869697 
30525 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 3,0 8,3 -37606370 -10869430 
30531 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 6,1 3,4 -37606517 -10869297 
30532 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 10,0 1,8 -37606449 -10869167 
30537 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 8,0 3,0 -37606530 -10869291 
30541 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 9,0 3,5 -37606461 -10869584 
30543 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 9,0 2,5 -37606590 -10869570 
30544 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 10,0 3,0 -37606586 -10869547 
30553 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 8,0 3,0 -37606538 -10869456 
30558 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 8,0 3,0 -37606078 -10869307 
30564 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 7,0 3,0 -37606533 -10869475 
30566 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 9,0 3,8 -37606518 -10869382 
30568 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 11,0 4,0 -37606440 -10869371 
30577 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 20,0 5,0 -37604661 -10871960 
30599 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 11,0 2,8 -37606133 -10868895 
30715 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 10,5 2,3 -37605072 -10872098 
30716 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 20,0 4,5 -37604669 -10871920 
30717 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 70,0 4,5 -37604880 -10872165 
30718 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 10,0 2,5 -37604663 -10872002 
30721 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 9,5 3,0 -37604817 -10871169 
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Indivíduo Família/ Espécie Nome 

popular 

Status Origem DAP 

(cm) 

Altura 

(m) 

log lat 
30800 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 16,0 3,0 -37601492 -10871552 
30812 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 11,5 3,0 -37601596 -10872023 
30818 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 19,5 4,0 -37601583 -10872326 
30820 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 10,5 2,3 -37601648 -10872337 
30821 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 10,5 4,0 -37601542 -10872442 
30822 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 48,0 5,0 -37601434 -10872421 
30828 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 9,5 2,3 -37601397 -10872254 
30848 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 23,5 5,0 -37601791 -10872432 
30849 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 33,5 5,5 -37601780 -10872456 
30859 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 10,5 3,5 -37601754 -10872171 
30873 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 17,5 4,5 -37601800 -10872070 
30885 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 14,0 4,0 -37602053 -10871911 
30890 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 7,5 4,5 -37602080 -10871747 
30901 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 20,0 4,5 -37602156 -10871867 
30902 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 20,0 4,5 -37602156 -10871864 
30905 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 11,5 4,5 -37602147 -10871900 
30906 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 15,0 5,0 -37602129 -10871908 
30908 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 19,0 5,0 -37602124 -10871929 
30912 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 18,0 2,0 -37602120 -10871955 
30913 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 15,0 4,0 -37602081 -10871956 
30918 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 10,0 2,5 -37602055 -10872037 
30927 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 16,5 4,0 -37601997 -10872171 
30941 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 19,5 4,5 -37601924 -10872320 
30945 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 22,0 4,5 -37601867 -10872413 
30961 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 15,0 4,5 -37602030 -10872433 
30967 Piptadenia stipulacea jurema 

branca 

DD NAT 31,0 2,7 -37601403 -10872405 
3591 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,4 2,5 -37606012 -10873681 
3592 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 2,9 -37605978 -10873632 
3593 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 9,0 2,0 -37605917 -10873595 
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Indivíduo Família/ Espécie Nome 

popular 

Status Origem DAP 

(cm) 

Altura 

(m) 

log lat 
3594 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 7,2 2,5 -37605872 -10873883 

30500 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 8,0 2,8 -37606154 -10868946 
30501 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 8,0 2,5 -37606321 -10869492 
30502 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 8,4 2,1 -37606004 -10869485 
30503 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,9 3,4 -37606142 -10869509 
30505 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,3 2,5 -37606159 -10869532 
30506 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 7,5 1,8 -37606178 -10869557 
30510 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 15,9 3,2 -37606558 -10869225 
30513 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 6,0 3,0 -37606518 -10869154 
30515 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 31,1 3,1 -37606516 -10869190 
30515 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 8,0 3,0 -37606254 -10869609 
30518 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 6,5 64,0 -37606011 -10869330 
30519 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 6,1 1,8 -37605839 -10869154 
30520 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 7,9 3,5 -37605969 -10869513 
30522 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 8,3 2,3 -37606515 -10869715 
30523 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 8,2 3,5 -37606543 -10869707 
30524 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,3 2,7 -37606567 -10869667 
30528 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 8,1 3,4 -37606521 -10869318 
30529 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 12,3 3,4 -37606536 -10869308 
30533 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 9,9 3,4 -37606552 -10869632 
30534 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 2,0 -37606657 -10869158 
30538 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 7,0 4,5 -37606361 -10869492 
30540 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 8,5 2,8 -37606349 -10869547 
30545 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 8,0 2,8 -37606583 -10869516 
30545 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 6,5 2,5 -37606582 -10869504 
30547 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 7,0 2,2 -37606591 -10869474 
30551 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 4,0 -37606690 -10869179 
30552 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 3,5 -37606751 -10869106 
30554 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 4,5 -37606524 -10869495 
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Indivíduo Família/ Espécie Nome 

popular 

Status Origem DAP 

(cm) 

Altura 

(m) 

log lat 
30555 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 3,5 -37606588 -10869431 
30556 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 7,0 3,0 -37606605 -10869346 
30557 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 11,0 3,5 -37606106 -10869378 
30559 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 7,5 2,5 -37606045 -10869269 
30560 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 8,0 2,1 -37606130 -10869224 
30561 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 8,0 2,1 -37606139 -10869270 
30562 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 7,5 2,5 -37606171 -10869256 
30563 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 9,0 3,0 -37606206 -10869279 
30572 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,5 3,0 -37605196 -10872100 
30574 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 8,5 2,5 -37605085 -10872078 
30581 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 8,0 2,8 -37606230 -10869279 
30583 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 6,0 3,0 -37606226 -10869280 
30584 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 4,0 -37606352 -10869361 
30585 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 9,0 3,8 -37606355 -10869371 
30586 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 7,5 2,5 -37606324 -10869329 
30587 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 4,0 -37606249 -10869224 
30596 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 11,0 2,1 -37604600 -10871870 
30597 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 6,0 3,0 -37606343 -10869302 
30598 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 11,0 2,5 -37606295 -10869461 
30701 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 15,0 3,5 -37604652 -10871488 
30702 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,5 2,5 -37604717 -10871385 
30703 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 13,5 2,5 -37604751 -10871404 
30704 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 2,0 -37604960 -10871533 
30705 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 8,5 2,5 -37604937 -10871548 
30706 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 2,3 -37604946 -10871558 
30707 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 2,3 -37604942 -10871568 
30708 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 7,5 2,0 -37604927 -10871559 
30709 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 8,0 2,3 -37604914 -10871565 
30710 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 18,0 4,0 -37605286 -10871467 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

277 

Indivíduo Família/ Espécie Nome 

popular 

Status Origem DAP 

(cm) 

Altura 

(m) 

log lat 
30711 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,1 3,0 -37605279 -10871699 
30712 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 13,5 3,5 -37605244 -10871765 
30713 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 2,5 -37605233 -10871759 
30714 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 6,8 2,1 -37605135 -10871841 
30801 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 9,0 2,5 -37601437 -10871592 
30802 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 18,0 3,0 -37601381 -10871594 
30803 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 2,5 -37601429 -10871714 
30804 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 2,0 -37601430 -10871749 
30805 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 2,0 -37601513 -10871816 
30808 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 6,0 2,0 -37601624 -10871792 
30809 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 2,0 6,0 -37601598 -10871797 
30810 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 17,0 3,5 -37601620 -10871867 
30811 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 20,5 4,0 -37601647 -10871981 
30819 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 2,5 -37601646 -10872373 
30824 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 15,5 3,0 -37601286 -10872293 
30825 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 8,5 2,3 -37601302 -10872251 
30827 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,3 3,0 -37601405 -10872231 
30829 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 29,0 4,5 -37601286 -10872192 
30830 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 8,5 3,0 -37601725 -10872273 
30832 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 19,5 3,0 -37601734 -10872309 
30850 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,5 5,0 -37601723 -10872484 
30852 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 6,0 3,0 -37601714 -10872454 
30858 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 9,0 3,1 -37601755 -10872165 
30860 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 17,0 4,5 -37601735 -10872132 
30867 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 22,0 4,0 -37601783 -10872071 
30868 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 4,0 -37601784 -10872026 
30869 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 43,5 5,0 -37601810 -10872037 
30870 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 9,0 3,0 -37601847 -10872048 
30874 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 21,5 4,0 -37601807 -10872105 
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Indivíduo Família/ Espécie Nome 

popular 

Status Origem DAP 

(cm) 

Altura 

(m) 

log lat 
30875 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 16,5 4,0 -37601791 -10872112 
30877 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 27,0 5,0 -37601831 -10872099 
30878 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 20,0 5,0 -37601866 -10872097 
30879 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 3,5 -37601865 -10872110 
30880 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 77,0 6,5 -37601907 -10872060 
30884 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 26,5 6,0 -37601946 -10872003 
30888 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 15,0 5,0 -37602096 -10871745 
30889 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 12,0 4,5 -37602062 -10871756 
30891 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 27,0 5,0 -37602127 -10871726 
30892 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 17,0 4,5 -37602122 -10871719 
30911 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 17,5 4,5 -37602139 -10871940 
30917 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 20,5 3,5 -37602077 -10872003 
30921 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 17,0 4,5 -37602008 -10872077 
30922 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 19,0 5,0 -37601976 -10872093 
30923 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 17,0 4,0 -37601965 -10872126 
30929 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 10,0 3,5 -37601999 -10872195 
30953 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 35,0 5,0 -37601894 -10872548 
30957 Mimosa tenuiflora jurema DD NAT 12,0 4,5 -37601987 -10872514 

Leguminosae 
30571 Caesalpinia pyramidalis Catingueira  NAT 6,0 2,5 -37605187 -10872119 
30579 Caesalpinia pyramidalis Catingueira  NAT 79,0 8,0 -37604612 -10871894 

Rubiaceae 
30823 Genipa americana jenipapo  NAT 267,0 10,0 -37601409 -10872381 
30898 Genipa americana jenipapo  NAT 22,5 4,0 -37602147 -10871815 
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O número de espécies (riqueza) amostradas dentre as famílias 

amostradas foi baixo. Apenas Cactaceae e Fabaceae apresentam 02 espécies, 

respectivamente (Figura 117).  

 

Figura 117 - Famílias com número de espécies amostradas, Lagarto-SE.  
Fonte: Geofortes, 2019 

 

As famílias que mais se destacaram com relação ao número de indivíduos 

amostrados foram: Fabaceae (162 árvores) e Euphorbiaceae (109 árvores). As 

demais famílias apresentaram menos de 10 indivíduos (Figura 118). 
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Figura 118 - Famílias com número de indivíduos amostrados, Lagarto-SE. 
Fonte: Geofortes, 2019 

 

Baixos números de famílias botânicas não é um resultado exclusivo para 

área de estudo, já que estudos em áreas secas/transição indicam que a 

diversidade vegetal se concentra em poucas famílias e gêneros botânicos, 

especialmente em áreas em regeneração (SILVA, 2011). 

Com relação aos dados fitossociológicos coletados dos indivíduos, o valor 

médio do DAP é 15,0 cm. Porém, cerca de 50% das árvores possuem DAP > 10 

cm (Figura 119).  
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Figura 119 - Classes de diâmetros dos indivíduos amostrados (cm), Lagarto-SE. 
Fonte: Geofortes, 2019 

 

A variação da altura dos indivíduos amostrados foi relativamente baixa, 

apresentando média de 4,1m. Pode-se observar que o maior número de 

indivíduos se concentra na segunda e terceira classes de alturas (2,0 - 5,0 m), e 

poucos indivíduos acima de 5,0 metros de altura (Figura 120).   
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Figura 120 - Classes de altura dos indivíduos amostrados (cm), Lagarto-SE.  
Fonte: Geofortes, 2019 

 

A maior concentração de indivíduos nas primeiras classes de DAP é 

comum em florestas em estágios iniciais, pois, em sua grande maioria, são 

florestas formadas por indivíduos de pequeno porte. São geralmente designadas 

como tendo a forma de ‘J-invertido’, o que indica um número decrescente de 

árvores à medida que se aumenta o diâmetro (SOUSA et al., 2006).  

Além disso, o maior número de indivíduos nas classes de menor diâmetro 

pode indicar também que o regime de perturbação é relativamente intenso e 

contínuo, como exemplo, o corte e a queima da vegetação visto durantes as 

visitas na área.  

Para altura, a maior abundância de indivíduos entre a segunda e terceira 

classe mostra que a vegetação é formando de 1 a 2 estratos arbóreos. Esse tipo 

de curva é comum em ambientes de auto regeneração, onde as plantas estão 

submetidas as mesmas condições morfoclimáticas, como intensidade luminosa 

(SOUSA et al., 2006) 
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Em suma, pelos indicies de desenvolvimento amostrados nos indivíduos da 

área do CRT Ecolurb , a Resolução CONAMA nº 01/94 classifica a área como 

estágio inicial de regeneração, tendo em vista os seguintes aspectos: i) 

fisionomia que varia de savânica a florestal baixa, podendo ocorrer estrato 

herbáceo e pequenas árvores; ii) estratos lenhosos variando de abertos a 

fechados, apresentando plantas com alturas variáveis; iii) alturas das plantas 

lenhosas estão situadas geralmente entre 1,5 m e 8,0 m e o DAP médio dos 

troncos  13 cm; iv) a diversidade biológica é baixa, podendo ocorrer ao redor dez 

espécies arbóreas ou arbustivas dominantes; 

 

1.6.  Índices fitossociologicos e ecológicos  

 Estruturalmente as seguintes espécies dominam os fragmentos florestais 

amostrados na ADA: Croton blanchetianus, Mimosa tenuiflora e Piptadenia 

stipulacea. Tais espécies representam mais de 80% do IVI (índice de valor de 

importância) da comunidade estudada.  

A tabela abaixo traz os índices fitossociológicos estimados para as 

espécies amostradas na fitofisionomia da ADA do CTR Ecolurb, Lagarto-SE 

(Tabela 40).  

 

Tabela 40 - Os índices fitossociológicos estimados para flora da área do CTR Ecolurb, Lagarto-
SE. 

Nome Cientifico 

Densidade 

DA        DR (%) 

Frequência 

FA     FR (%) 

Dominância 

DoA       DoR 

(%) 

IVI 

Syagrus coronata 6,70 1,75 50 10,53 11,78 2,71 15,02 

Cereus jamacaru 4,02 1,05 50 10,53 1,39 0,35 11,90 

Croton blanchetianus 146,2 38,11 100 21,05 143,27 33,45 92,60 

Piptadenia stipulacea 72,45 18,89 100 21,05 75,76 17,66 57,61 
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Legenda: DA – Densidade absoluta, DR – Densidade relativa, FA – frequência absoluta, FR – 
frequência relativa, DoA – Dominância Absoluta, DoR – dominância relativa, IVI – índice de valor 
de importância 
 

De acordo com os índices apresentados, percebe-se que  C. 

blanchetianus foi a espécie com maior número de indivíduos (109) e densidade 

(DA = 146,25; DR = 38,1 % / hectare), seguida M. tenuiflora (108) ( DA = 144,9; 

DR = 37,8 % / hectare) e P. stipulacea (54) (DA = 72,45; DeR = 18,88 % / 

hectare). A presença significativa de C. blanchetianus e M. tenuiflora, indica o 

desenvolvimento do estrato arbóreo pioneiro, que irão promover mudanças nas 

condições microclimáticas para o desenvolvimento das espécies secundárias. 

Apesar da alta densidade destas espécies e do tempo de isolamento da área 

(aproximadamente 10 anos), o local não apresenta indicativos básicos que está 

em transição do estágio inicial para o estágio secundário de sucessão 

O mesmo padrão foi observado para distribuição das espécies na área. 

Das espécies identificadas somente as três acima citadas foram encontradas em 

100% das unidades amostrais. As demais espécies representam valores de FA 

≤  50%, devido à ocorrência em uma ou duas das quatros unidades amostrais, 

conforme apresentado na Tabela 40. 

Em relação à dominância, que leva em consideração a área basal do 

indivíduo (DAP), a espécie de destaque foi a M. tenuiflora, (jurema) (DoA= 

195,05; DoR = 45,533%). Esta é uma planta pioneira, conhecida popularmente 

como jurema, jurema preta e calumbi, típica das áreas semiáridas do Piauí, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia 

(FLOSE, 2015). É árvore de usos múltiplos usos, e bastante explorada para 

Mimosa tenuiflora 144,9 37,76 100 21,05 195,05 45,53 104,34 

Caesalpinia pyramidalis 2,68 0,70 25 5,26 0,06 0,04 5,97 

Genipa americana 0,027 0,70 25 5,26 0,76 0,18 6,14 

Pilosocereus gounellei 0,013 0,35 25 5,26 0,05 0,02 5,62 
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produção de estacas e lenha (BAKKE et al., 2006), inclusive na área do estudo 

(Figura 121).  

 

          

Figura 121 - Registro do corte de M. tenuiflora na área do CTR, Ecolurb, Lagarto-SE. 
Fonte: Geofortes, 2019. 

 

Diante da análise dos dados, pode-se verificar que a espécie com maior 

IVI foi M. tenuiflora, (104,34%). Tal resultado se deve, sobretudo, à alta 

densidade (37,76%) e dominância relativa (45,53%). Os baixos valores de IVI 

encontrados para a maioria das espécies é por conta do alto número de 

indivíduos de pequeno porte, ou ainda a presença de poucos indivíduos para a 

maioria dessas espécies (FERRAZ et al., 2013). 

Em relação a diversidade de espécies arbóreas o índice de Shannon para 

o presente estudo apresentou valor de H’ = 1,25. Este índice é calculado com 

base no número de espécies (riqueza) e na distribuição dos seus indivíduos 

(abundância), e pode ser considerado baixo em comparação a outros estudos 

realizados na mesma fitofisionomia (PAGOTTO, 2015; MACHADO, 2011).   
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O índice de Pielou, por sua vez verifica a uniformidade dos indivíduos 

entre as espécies na área. Os valores nesse índice podem ocorrer de 0 a 1, 

sendo que quanto mais próximo de 1, maior a uniformidade do local. Para a 

vegetação estudada o índice de Equabilidade de Pielou foi de 0,11, sendo 

considerado baixa, por encontrar-se perto de zero, indicando que o ambiente é 

dominado por poucas espécies, corroborando com os indicies fitossociológicos 

amostrados na Tabela 40. 

1.7. Dados secundários  

O levantamento dos dados secundário para flora do município de Lagarto, 

por meio de pesquisas bibliográficas, apresentou um total de 107 espécies, 

distribuídas em 18 famílias, apresentas abaixo na Tabela 41. 

Das espécies amostras no levantamento de campo, apenas Cereus 

jamacaru (mandacaru), da Família Cactaceae foi encontrada na busca 

bibliográfica.  

 

Tabela 41 - Levantamento das espécies da Flora do município de Lagarto-Se. 

Familia Espécie Nome popular 

Amaryllidaceae 

Annonaceae 

Nothoscordum pernambucanum - 

Annona salzmannii praia-de-maçã 

 
Duguetia gardneriana jaquinha 

Apocynaceae Mandevilla scabra jalapa-do-campo 

Matelea ganglinosa cabacim-bravo 

 
Skytanthus hancorniifolius - 

Araliaceae Schefflera macrocarpa - 

 
Hydrocotyle leucocephala - 

Bromeliaceae Aechmea aquilega Bromélia 

 
Aechmea patentíssima bromélia-aequimea 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

287 

Familia Espécie Nome popular 

 
Hohenbergia catingae - 

Cactaceae Melocactus Link & Otto cabeça-de-frade 

 
Cereus jamacaru mandacaru 

 
Brasiliopuntia brasiliensis cacto pé de mamão 

 
Pereskia aculeata Azedinha 

 
Pilosocereus pentaedrophorus Facheiro 

Commelinaceae Aneilema brasiliense Arianinha 

 
Callisia filiformis dinheiro-em-penca 

 
Commelina diffusa Trapoeraba 

Commelina erecta Trapoeraba 

 
Dichorisandra hexandra gengibre-azul 

Cyperaceae Cyperus compressus L Coquinho 

 
Becquerelia cymosa Malibu 

 

 
Bulbostylis conífera - 

 
Eleocharis maculosa - 

 
Fuirena umbellata Rottb. - 

 
Pycreus flavescens - 

 
Rhynchospora barbata - 

 
Rhynchospora cephalotes - 

 
Rhynchospora holoschoenoides - 

 
Rhynchospora nervosa - 

 
Rhynchospora tenerrima - 

 
Scleria bracteata - 
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Familia Espécie Nome popular 

 
Scleria mitis - 

 
Scleria reticulari - 

 
Scleria secans - 

 
Cyperus distans Junça 

 
Cyperus laxus Junça 

 
Cyperus luzulae Junça 

 
Cyperus simplex Junça 

 
Cyperus squarrosus L. Junça 

 
Cyperus surinamensis Rottb. Junça 

 
Kyllinga odorata Vahl - 

Dioscoreaceae Dioscorea piperifolia Inhame 

Erythroxylaceae Erythroxylum affine - 

 
Erythroxylum nobile - 

 
Croton heliotropiifolius velame 

 
Croton hirtus velame 

 
Croton pedicellatus velame 

 
Croton tetradenius velame 

 
Croton urticifolius velame 

 
Gymnanthes klotzschiana branquinho 

 
Sapium argutum - 

Gentianaceae Schultesia guianensis - 

Malpighiaceae Stigmaphyllon auriculatum - 

 
Stigmaphyllon blanchetii - 

 
Stigmaphyllon paralias - 
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Familia Espécie Nome popular 

Malvaceae Guazuma ulmifolia araticum-bravo 

 
Melochia betonicifolia capa bode 

Malvaceae Waltheria indica - 

Marantaceae Goeppertia villosa - 

 
Maranta zingiberina Urubá 

Myrtaceae Campomanesia aromática Guabiraba 

 
Eugenia candollean canela-de-veado 

 
Eugenia ligustrina - 

 
Eugenia punicifolia murta 

 
Myrcia decorticans Jambinho 

 
Myrcia guianensis Jambinho 

 
Myrcia laruotteana Jambinho 

 
Myrcia polyantha Jambinho 

 
Myrcia splendens - 

Onagraceae Ludwigia hyssopifolia - 

Orchidaceae Brassavola tuberculata chuva de prata 

 
Campylocentrum crassirhizum - 

 
Catasetum uncatum orquídea 

 
Epidendrum pseudodifforme - 

 
Gomesa barbata Chita 

 
Ionopsis utricularioides - 

 
Notylia barkeri - 

 
Oeceoclades maculata - 

 
Polystachya estrellensis - 
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Familia Espécie Nome popular 

 
Sacoila lanceolat - 

 
Liparis nervosa - 

 
Sarcoglottis acaulis - 

 
Scaphyglottis sickii - 

 
Trichocentrum cebolleta - 

 
Trichocentrum pumilum chita-mipuda 

 
Vanilla palmarum 

 

Oxalidaceae Oxalis divaricata - 

Passifloraceae Passiflora alata maracujá-açú 

Polygalaceae Asemeia martiana - 

 
Polygala pseudovariabilis - 

 
Polygala paniculata - 

 
Securidaca diversifolia - 

Pontederiaceae Eichhornia crassipes Aguapé 

 
Eichhornia paniculata Mureré 

 
Heteranthera oblongifolia 

 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium carne-de-anta 

Sapotaceae Manilkara salzmannii Maçaranduba 

Turneraceae Piriqueta racemosa malva de botão 

 
Turnera calyptrocarpa - 

 
Turnera chamaedrifoli - 

 
Turnera coerulea - 

 
Turnera subulata Chanana 

Vitaceae Cissus simsiana uva do mato 
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Familia Espécie Nome popular 

Vochysiaceae Vochysia lucida - 

Zingiberaceae Costus spiralis cana-branca 

Fonte: FloSe, 2013, 2015 

 

 

Tabela 42 - Componente não arbóreo na área de influência do empreendimento, fevereiro a 
abril de 2019, Lagarto-Se. Fonte: Geofortes, 2019. 

Família Nome científico Nome popular Hábito 

Acanthaceae Ruellia asperula Camaratú Herb 

 Ruellia bahiensis - Herb 

Amaranthaceae Alternanthera ficoide Erva de ovelha Herb 

Asteraceae Centratherum punctatu Vassoura de botão Herb 

 Conocliniopsi prasiifolia Balaio de veio Herb 

 Emilia sonchifolia - Herb 

 Tridax procumbens Olho de ovelha Herb 

Boraginaceae Cordia globosa Pau de sapo Arb 

Bromeliaceae Hohenbergia catingae - Herb 

Cactaceae Opuntia inamoema Palma brava Herb 

 Tacinga palmadora Quipá Subarb 

Combretaceae Combretum lanceolatum Mofumbo Arb 

Commelinaceae Commelina erecta Barba de bode Herb 

Convolvulaceae Ipomea pes-caprae Salsa Rast 

 Jacquemontia mucronifera - Lia 

 Merremia aegyptia Ritirana cabeluda Lia 

Euphobiaceae Croton blanchetianus Marmeleiro Subarb 

 Cnidoscolus urens Cansanção Arb 

 Croton heliotropifolius Velame Arb 

Fabaceae Centrocema brasilianum Feijao de gado Heb 

 
Macroptilium 
atrpurpureum Feijao de gado Herb 

 Mimosa pigra pigra Calumbi Arb 

 Mimosa somnians Unha de gato Subarb 

 Zomia thymifolia Amendoim brabo Herb 

Lamiaceae Hyptis suaveolens Alfazema brava Herb 

 
Marsypianthes 
chamaedrys - Herb 

Malvaceae Herissantia crispa Mela bode Herb 

 Sida galheirensis Malva branca Herb 

Molluginaceae Mollugo verticilata Erva rasteira Herb 
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Nyctaginaceae Boerhavia diffusa Pega pinto Herb 

Plantaginaceae Angelonia biflora Fumo bravo Herb 

Polygalaceae Polygala violacea Peixe boi Herb 

Portulacaceae Portulaca oleraca Berbuega Herb 

 Richardia grandiflora Erva branca Herb 

Sterculeacea Waltheria indica - Herb 

Turneraceae Piriqueta guianensis - Herb 

 Turnera subulata Chanana Herb 

Verbenaceae Lantana camara Camará Subarb 

 Lippia Alba Erva cidreira Herb 

 Lippia pedunculosa Pai Pedro Herb 

Obs.: Arb – arbustiva, Subarb – subarbustiva, Herb – herbácea, Lia – 
liana, Rast – rasteira. 

 
Tabela 43 - Componente não arbóreo na área de influência do empreendimento, 

fevereiro a abril de 2019, Lagarto-Se. Fonte: Geofortes, 2019. 

Família Nome científico Nome popular Hábito 

Acanthaceae Ruellia asperula Camaratú Herb 

 Ruellia bahiensis - Herb 

Amaranthaceae Alternanthera ficoide Erva de ovelha Herb 

Asteraceae Centratherum punctatu Vassoura de botão Herb 

 Conocliniopsi prasiifolia Balaio de veio Herb 

 Emilia sonchifolia - Herb 

 Tridax procumbens Olho de ovelha Herb 

Boraginaceae Cordia globosa Pau de sapo Arb 

Bromeliaceae Hohenbergia catingae - Herb 

Cactaceae Opuntia inamoema Palma brava Herb 

 Tacinga palmadora Quipá Subarb 

Combretaceae Combretum lanceolatum Mofumbo Arb 

Commelinaceae Commelina erecta Barba de bode Herb 

Convolvulaceae Ipomea pes-caprae Salsa Rast 

 Jacquemontia mucronifera - Lia 

 Merremia aegyptia Ritirana cabeluda Lia 

Euphobiaceae Croton blanchetianus Marmeleiro Subarb 

 Cnidoscolus urens Cansanção Arb 

 Croton heliotropifolius Velame Arb 

Fabaceae Centrocema brasilianum Feijao de gado Heb 

 
Macroptilium 
atrpurpureum Feijao de gado Herb 

 Mimosa pigra pigra Calumbi Arb 

 Mimosa somnians Unha de gato Subarb 

 Zomia thymifolia Amendoim brabo Herb 

Lamiaceae Hyptis suaveolens Alfazema brava Herb 
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Marsypianthes 
chamaedrys - Herb 

Malvaceae Herissantia crispa Mela bode Herb 

 Sida galheirensis Malva branca Herb 

Molluginaceae Mollugo verticilata Erva rasteira Herb 

Nyctaginaceae Boerhavia diffusa Pega pinto Herb 

Plantaginaceae Angelonia biflora Fumo bravo Herb 

Polygalaceae Polygala violacea Peixe boi Herb 

Portulacaceae Portulaca oleraca Berbuega Herb 

Rubiaceae Richardia grandiflora Erva branca Herb 

Sterculeacea Waltheria indica - Herb 

Turneraceae Piriqueta guianensis - Herb 

 Turnera subulata Chanana Herb 

Verbenaceae Lantana camara Camará Subarb 

 Lippia Alba Erva cidreira Herb 

 Lippia pedunculosa Pai Pedro Herb 
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1.8. Registro Fotográfico  
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Figura 122. Registro fotográfico da flora do CTR-Ecolurb. Lagarto-SE. 
Fonte: Geofortes, 2019. 

 

2. FAUNA 

   A velocidade e intensidade do consumo dos recursos naturais para uso das 

necessidades humanas superam o tempo de recomposição dos ecossistemas em um 

déficit cada vez maior. A crise ambiental abrange inúmeros fatores no âmbito ecológico, 

social, cultural, econômico (SACHS, 2002).  

Por isso mesmo trata-se de uma problemática bastante complexa, uma vez que 

não é apenas uma questão do quanto se retira da natureza, mas como nos relacionamos 

com os recursos ambientais.  

Desde os seus primórdios as atividades antrópicas causam modificações nos 

ambientes terrestres a ponto de ter levado a extinções outras espécies, a exemplo as 
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extinções ocorridas no Pleistoceno que são atribuídas ao homem. Porém estas não 

ocorreram na escala global que os efeitos das atividades antrópicas do homem moderno 

causam nos tempos atuais (MAY, 2007). 

Para os estudos de avaliação ambiental procura-se identificar os efeitos das 

atividades antrópicas nos ecossitemas e a partir destes estimar seu grau de 

conservação ou de degradação no intuito de corroborar com políticas e ações de 

conservação ambiental.  

Apesar das ações de conservação de comunidades biológicas constituírem-se 

como as a estratégias mais eficazes de manutenção  dos ecossistemas como um todo, 

e estas estarem inseridas nas políticas públicas e privadas na grande maioria dos países 

em todo o mundo, inclusive no Brasil.  

No entanto, o que tem sido observado é a transformação de sistemas naturais em 

áreas potencialmente produtivas. Tais mudanças resultam principalmente na 

fragmentação/ e ou perda de hábitat, que representa a maior ameaça à perda de 

espécies e funcionalidade dos ecossistemas (PRIMACK & RODRIGUES, 2001).  

A diversidade biológica é um bem essencial para o funcionamento e manutenção 

dos ecossistemas, sendo fortemente utilizada para gerar informações acerca do grau de 

conservação (SANTOS, 2004). Em seu nível mais simples, a diversidade biológica pode 

ser definida  como riqueza (número de espécies/área), e abundância (número de 

indivíduos/espécie/área) (PRIMACK &  RODRIGUES, 2001). 

No Brasil, esses parâmetros são comumente utilizados como um dos principais 

índices em estudos ambientais por gerar dados confiáveis especialmente para 

licenciamento ambiental. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

estabelece a realização de estudos faunísticos para qualquer classe de 

empreendimento que utilize ou altere recursos ambientais.  

Nos estudos ambientais utilizam-se a riqueza e abundância de espécies como 

indicadoras de qualidade ambiental e grau de conservação,  uma vez que a sua 

presença e abundância são indicativos biológicos de uma determinada condição 

ambiental (PRIMACK & RODRIGUES, 2001). A bioindicação é portanto uma importante 
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ferramenta no licenciamento ambiental para avaliar e possivelmente sanar parte dos 

efeitos de atividades antrópicas (FREITAS et al., 2006). 

O sucesso de ações de conservação de habitat remanescentes depende cada 

vez mais de decisões urgentes, muitas delas conflitantes com interesses econômicos e 

sociais (FREITAS et al., 2006) As espécies bioindicadoras podem ser animais ou 

comunidades que apresentem as seguintes características: sensibilidade a mudanças 

ambientais, ampla distribuição e que sejam facilmente amostrados (ROSEMBERG & 

RESH, 1993).  

Assim, diversos organismos podem ser utilizados para este objetivo, contudo, 

no licenciamento de empreendimentos em ambiente terrestre, os órgãos ambientais têm 

se apoiado predominantemente nos vertebrados (FILO: CHORDATA), como os anfíbios, 

os répteis, as aves e os mamíferos como grupos indicadores de qualidade ambiental.  

Considerando a diversidade da fauna no estado de Sergipe, o comportamento e 

as estratégias de colonização, optou-se por apresentar a composição riqueza e 

abundância dos grupos já mencionados e posteriormente analisá-los correlacionados ao 

nível trófico e habitat preferencial para enfim determinar o grau de conservação da área 

amostral. 

Resumidamente no presente inventário de fauna foram identificados: 

 22 famílias, 43 gêneros, 48 espécies de aves; 

 8 famílias, 8 gêneros, 10 espécies de mamíferos; 

 8 famílias, 8 gêneros, 9 espécies de répteis; 

 2 famílias, 2 gêneros, 4 espécies de anfíbios; 

 

2.1. Metodologia 

O município de Lagarto abrange área de 962,5 Km² (IBGE, 2019), inserido em zona 

de transição entre os domínios morfoclimáticos Tropical Atlântico e Sertões Secos, na 

região do agreste sergipano, com predominância de caducifólias e perenifólias passíveis 

de alcançar 20 metros de altura (PRATA et al., 2013) e clima subtropical 

predominantemente semiárido. O índice pluviométrico anual médio em 1032,1 mm e 

temperaturas médias anuais em 24,5º C (CPRM, 2002). 
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Por apresentar baixa amplitude de temperaturas, e clima marcadamente 

semiárido, com estações bem definidas em período chuvoso e não chuvoso, e em 

observação da legislação pertinente, a amostragem no presente trabalho dividiu-se em 

duas campanhas, a primeira em período seco (Fevereiro/2019),  e a segunda em 

período chuvoso (Abril/2019). 

Para definir a composição, riqueza e abundância de espécies da fauna, foi 

realizada a busca por dados primários e secundários, que se dividiu em duas etapas: i) 

inventário faunístico por meio de técnicas de observação direta e uso de armadilhas 

para captura in loco ; ii) bibliometria por registro das espécies ocorrentes na área e seu 

grau de conservação, entrevista de moradores locais quanto a sua ocorrência.  

A riqueza, abundância e frequência da ocorrência das espécies correlacionadas às 

guildas tróficas e habitat ao qual pertençam, podem sugerir o status de conservação da 

área, e a qualidade ambiental, ao definir quais grupos os ecossistemas estejam 

conseguindo dar suporte, permitindo sua presença na área. 

A riqueza é uma estimativa da diversidade de espécies que ocorrem no local, a 

sua abundância é a estimativa da população destas espécies, ou seja, o número de 

indivíduos, e a frequência de ocorrência é dada pela relação da abundância de cada 

espécie e o tempo de amostragem. Estes índices indicam a composição de cada 

ecossistema e podem determinar características da área, uma vez que diferentes 

padrões de conservação apresentam padrões de composição da biota. 

Para medir tais índices utilizaram-se  metodologias de inventário de fauna que 

seguiram diferentes técnicas adequadas para cada grupo, em duas campanhas. Para 

definir a composição, riqueza e abundância de espécies da fauna a metodologia seguiu 

as diretrizes do Programa de Avaliação Rápida – RAP da Conservation Intercanional, 

que consiste em metodologia com amostragem em curto período de tempo.  

A suficiência amostral  foi determinada por curva de coletor e o esforço amostral 

pelo número de horas de coleta, considerando o tempo de exposição das armadilhas. 

As coletas ocorreram em 04 dias consecutivos para cada campanha. 
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A observação direta por busca ativa foi realizada para todos os grupos, foram 

estabelecidos dois transectos amostrais por uma trilha pré-existente de 02 (dois) Km, na 

área de influência direta e indireta da implantação do aterro sanitário, sendo um disposto 

em área com presença de cobertura vegetal natural em regeneração (Reversa Legal), e 

o segundo em área aberta modificada, com predominância de espécies arbustivas e 

gramíneas, com matriz de pastagem.   

Para avifauna foram utilizadas  busca ativa, rede de neblina e pontos de escuta ao 

longo dos transectos (Figura 123a). A busca ativa foi realizada para levantar sobretudo 

a composição e riqueza da avifauna, de forma semelhante a Lista de Mackinnon na qual 

se percorre trilhas e estradas existentes na área amostral registrando-se a presença da 

espécies visualmente, auditivamente ou por pistas e vestígios. A rede de neblina foi 

utilizada, sobretudo para definir a abundancia destas populações e para identificar as 

espécies menos aparentes e de hábitos florestais ou de subbosque.  

 Foram determinados três pontos de observação, nas seguintes coordenadas em 

UTM (zona 24): S65º23’18’’/W87º98’094’’; S65º22’60’’/W87º97’954’’; 

S65º22’62’’/W87º97’835’’. Estes também foram os pontos de partida para os transectos 

e para os pontos de armadilhas para mamíferos e invertebrados. A rede de neblina foi 

montada a 01 metro do solo com altura máxima de 04 (quatro) metros entre a vegetação 

nos horários crepusculares e a semelhante ao descrito por Herzog (2002). Para a 

mastofauna voadora, a captura ocorreu também por meio de rede de neblina entre 18:00 

e 00:00, seguindo as recomendações de Pacheco (2005). A identificação das espécies 

ocorreram  in loco por chave de Burton e Engstron (2001).  
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Figura 123 - a) Rede de neblina; b)  armadilha Tomahawk instaladas na área do empreendimento CTR 
Ecolurb – Lagarto-SE, Brasil. 

Fonte: Geofortes, 2019. 

 

Para o registro dos pequenos mamíferos não voadores foram utilizadas armadilhas 

de captura viva do tipo Tomahawk com iscas de alimento, e armadilha de queda do tipo 

Pitfall em metodologia semelhante ao proposto por Lessa et al. (1999) (Figura 123b), 

em transectos de 250 metros a partir da trilha principal (Figura 115). As identificações 

dos animais capturados foi realizada in loco utilizando as recomendações de Reis et al. 

(2006).  

Para captura dos anfíbios realizou-se busca ativa por indivíduos em fases larvais 

(anfíbios) ou adultos, investigando os microambientes potencialmente ocupados por 

estes animais como as margens açudes, ou corpos d’água, no período noturno, seu 

horário de maior atividade, adaptado ao proposto por VOGT et al., (2005). Os répteis 

foram amostrados por busca ativa que ocorreu em seu período de maior atividade entre 

horários das 08h às 15h, semelhante a metodologia proposta por VOGT (2005).  

Os dados secundários foram obtidos principalmente por bibliometria, junto a 

plataformas de busca de publicações acadêmicas, sites oficiais de observadores e 

pesquisadores de fauna, e relatórios de órgãos públicos estaduais e federais, as 

armadilhas de amostragem de fauna foram instaladas de acordo com a Figura 124. 
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Figura 124 - Mapa da distribuição das armadilhas e pontos de observação da fauna na área do 
empreendimento CTR Ecolurb – Lagarto-Se, 2019. 

Fonte: Geofortes, 2019. 

 

A fauna amostrada foi classificada quanto os hábitats preferenciais e quanto às 

guildas tróficas, refletindo seus recursos ambientais mais significativos para a espécie, 

semelhante ao proposto por Sick (1997), com pequenas modificações a depender das 

peculiaridades de cada grupo, como descrito nas Tabela 44 à Tabela 47. 

Para determinar o grau de conservação do ambiente, estas categorias da fauna 

local e sua frequência foram relacionadas ao status de conservação das espécies 

segundo IUCN - LC pouco preocupante; NT quase ameaçado; VU ameaçada/vulnerável. 

FO frequência de ocorrência, RA rara, OC ocasional, F frequente, MF muito frequente.  

Tabela 44 - Classificação do habitat preferencial das espécies de aves. 

Categoria Habitat preferencial 

Florestal Ocorre no interior da mata, evitando habitar 
locais 

desmatados e abertos. 
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Áreas abertas Habita o campo e áreas antropizadas ou 
degradadas, geralmente são generalistas 

quanto aos recursos tróficos. 

Borda Habita a floresta, mas também pode ser 
encontrada em zonas de tranzição com áreas 

campestres ou com vegetação degradada. 

Matas ciliares Ocorre em lagoas, lagos, banhados ou rios. 

Fonte: Geofortes, 2019. 

Tabela 45 - Classificação das guildas tróficas das espécie de aves . 

Categoria Guildas tróficas 

Nectívoro Alimentação composta 
principalmente de néctar 

Granívoro Alimenta-se principalmente de grãos 

Frugívoro Alimenta-se principalmente de frutos 

Insetívoro Alimenta-se principalmente de 
insetos 

Onívoro Alimentação diversificada 

Carnívoro Alimenta-se principalmente de outros 
animais vertebrados 

Detritívoro Alimenta-se principalmente de 
carcaças e matéria orgânica em 

decomposição 

Fonte: Geofortes, 2019. 

Tabela 46 - Classificação dos hábitos de vida das espécies de mastofauna e herpetofauna. 
 

Categoria Hábitos de vida. 

Noturna Período de maior atividade a noite 

Crepusculares Maior atividade no amanhecer e 
entardecer. 

Diurnos Maior atividade ao longo do dia. 

Fonte: Geofortes, 2019. 
 

Tabela 47 - Classificação das guildas tróficas das espécies da mastofauna e herpetofauna. 

Categoria Guilda trófica 

Carnívoros Alimenta-se predominantemente de 
outros vertebrados. 
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Herbívoros Alimenta-se predominantemente de 
plantas. 

Insetívoros Alimenta-se predominantemente de 
insetos. 

Onívoros Alimentação mista. 

Hematófagos Alimenta-se exclusivamente de 
sangue. 

Detritívoros Alimenta-se de carcaças de outros 
vertebrados. 

Fonte: Geofortes, 2019. 

 

2.3. AVIFAUNA 

 

Dentre os vertebrados, as aves representam o grupo mais fácil de ser notado nos 

diversos ecossistemas. Das mais variadas cores, cantos peculiares, hábitos alimentares 

e de vida. Outra importantíssima característica é a sensibilidade de sua comunidade as 

alterações ambientais, sendo excelentes bioindicadores. Assim as aves atendem aos 

requisitos de bioindicadores proposto por Rosemberg e Resh (1993), por estas 

apresentarem sensibilidade às mudanças ambientais aliadas a ampla distribuição e por 

serem facilmente amostráveis. Por esta razão são utilizadas nos levantamentos 

qualitativos e quantitativos de avaliação de conservação de áreas em estudos 

ambientais (ICMBIO, 2012).  

 As aves estão em todos os ecossistemas, apresentam uma grande variedade de 

nichos, com taxonomia bem estabelecida e notável. O Brasil é o segundo país com maior 

riqueza de espécies de aves no mundo, perdendo apenas para a vizinha Colômbia, com 

o registro de 1901 espécies de aves segundo última lista do Comitê Brasileiro de 

Registros Ornitológicos (2014).  

A Mata Atlântica e a Caatinga apresentam respectivamente riqueza de avifauna 

em 1020 e 510 espécies, juntos representam cerca de 80% da avifauna nacional (CBRO, 

2014). O estado de Sergipe localiza-se em extensa faixa de transição entre estes dois 

domínios morfoclimáticos. 
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Sergipe é o estado com o menor território na federação e também o que apresenta 

a menor diversidade de avifauna registrada, conta com 383 espécies registradas, o que 

representa apenas 20% da riqueza de avifauna nacional (SOUSA, 2009). 

Possivelmente, o baixo número de espécies registradas quando comparada aos demais 

estados brasileiros, não seja atribuída apenas pela menor área territorial, uma vez que 

o estado esta  inserido entre estes importantes ecossistemas como já mencionados, 

Caatinga e Mata Atlântica, que são os maiores representantes da diversidades de  

avifauna no Brasil.  

Dois fatores podem estar atrelados e justificar o baixo número de registros 

sergipanos, a saber seriam: i) em consequência do incipiente número de pesquisadores 

do grupo,  somado a incipiente atenção de instituições locais de pesquisa; ii) bem como 

também em consequência das ações antrópicas que possam ter reduzido suas 

populações (SOUSA, 2009), uma vez que o estado de Sergipe apresenta um território 

intensamente modificado por atividades do setor agropecuário, industrial urbano.  

A expansão destas atividades ocasiona fragmentação e perda de hábitat, sendo 

os dois fatores que mais influenciam o estabelecimento do grupo (MARINI & GARCIA, 

2005). Outro fator que tem contribuído para a diminuição das populações de aves no 

estado é o tráfico de animais silvestres, sendo as aves exatamente o grupo mais 

traficado, como pode ser identificado nos registros de ocorrências do batalhão ambiental 

da Policia Militar de Sergipe (DIAS & MATOS, 2015).  

A retirada destes animais de seu habitat é uma prática recorrente e comum no 

estado (PORTALGI, 2016), inclusive no município de Lagarto, alvo de fiscalização dos 

órgãos competentes em combate ao tráfico de animais silvestres, com apreensões nas 

quais a maioria dos animais apreendidos são aves.  

Dentre estes e outros fatores de alteração ambiental em uma comunidade de 

avifauna, as respostas são diversas, desde o aumento de algumas espécies 

exóticas/invasoras e consequente declínio das espécies nativas em especial as mais 

especializadas e endêmicas. Logo, por conta da estreita relação com a estrutura 

florestal, o que se observa é a redução do número de espécies com o aumento de áreas 

de pastagens abertas.  
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Como já mencionado anteriormente, a avifauna, em particular, é um excelente 

bioindicador de qualidade do hábitat. Primeiramente, por serem organismos móveis que 

respondem rapidamente   a mudanças nos ecossistemas, em uma pequena escala de 

tempo e espaço (ICMBIO, 2012). Segundo, devido à facilidade de observação e amplo 

conhecimento da sua taxonomia e biologia, sobretudo quanto à guildas tróficas. E 

terceiro por suas guildas serem cientificamente bem definidas e conhecidas.  

 

2.3.1. Inventário da Avifauna   

O município de Lagarto apresentou 63 espécies de aves registradas distribuídas 

em 30 famílias (WIKIAVES, 2019), tabela 9.10.3.1.1, inserido em uma microrregião que 

apresenta 256 espécies já registradas (SOUSA, 2009).  

Em campo foi possível identificar a ocorrência de 48 espécies de aves 

pertencentes a 22 famílias, na localidade amostrada, o que equivale a 15% da riqueza 

no estado e 3% da riqueza nacional, sendo Thrapidae e Columbidae, as famílias com 

maior riqueza e abundância respectivamente. Estas são famílias compostas por 

espécies generalistas que ocorrem preferencialmente em áreas abertas e de borda, 

sendo frequentes inclusive em áreas perturbadas.  

Apesar do alto grau de endemismo na Mata Atlântica e da Caatinga, cobertura 

vegetal da área amostral em questão, não foram encontrados espécies endêmicas de 

ocorrência restrita nesta localidade, o que indica inicialmente uma comunidade 

composta por espécies de hábitos generalistas, com preferência por habitat aberto ou 

de borda, e de ocorrência muito frequente a frequente, sugerindo uma área perturbada 

pelas modificações antrópicas (Tabela 48). 

 

Tabela 48 - Lista de registros de espécies de aves no município de Lagarto-SE, Brasil. 

Família Espécie Nome popular 

Anatidae Amazonetta brasiliensis  pé-vermelho 

Podicipedidae Podilymbus podiceps  mergulhão-caçador 

Ardeidae Butorides striata  socozinho 

 Bubulcus ibis  garça-vaqueira 

Cathartidae Cathartes burrovianus  urubu-de-cabeça-amarela 

 Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta 

Accipitridae Elanus leucurus gavião-peneira 

https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=2803500&o=1&ef=
https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=2803500&o=2&ef=
https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=2803500&o=3&ef=
https://www.wikiaves.com.br/wiki/anatidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/pe-vermelho
https://www.wikiaves.com.br/wiki/pe-vermelho
https://www.wikiaves.com.br/wiki/podicipedidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/mergulhao-cacador
https://www.wikiaves.com.br/wiki/mergulhao-cacador
https://www.wikiaves.com.br/wiki/ardeidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/socozinho
https://www.wikiaves.com.br/wiki/socozinho
https://www.wikiaves.com.br/wiki/garca-vaqueira
https://www.wikiaves.com.br/wiki/garca-vaqueira
https://www.wikiaves.com.br/wiki/cathartidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/urubu-de-cabeca-amarela
https://www.wikiaves.com.br/wiki/urubu-de-cabeca-amarela
https://www.wikiaves.com.br/wiki/urubu-de-cabeca-preta
https://www.wikiaves.com.br/wiki/urubu-de-cabeca-preta
https://www.wikiaves.com.br/wiki/accipitridae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-peneira
https://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-peneira
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Família Espécie Nome popular 
 Heterospizias meridionalis  gavião-caboclo 

 Rupornis magnirostris  gavião-carijó 

Rallidae Gallinula galeata frango-d'água-comum  

 Porphyrio martinicus  frango-d'água-azul 

Charadriidae  Vanellus chilensis  quero-quero 

Jacanidae Jacana jacana jaçanã  

Columbidae Columbina talpacoti rolinha-roxa  

 Columbina squammata fogo-apagou 

 Columbina picui  rolinha-picui 

 Columba livia  pombo-doméstico 

Cuculidae  Crotophaga ani anu-preto 

 Guira guira  anu-branco 

Strigidae Athene cunicularia  coruja-buraqueira 

Trochilidae Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado 

 Eupetomena macroura beija-flor-tesoura 

 Amazilia fimbriata  beija-flor-de-garganta-verde 

Alcedinidae  Megaceryle torquata martim-pescador-grande 

 Chloroceryle amazona  martim-pescador-verde 

 Chloroceryle americana  martim-pescador-pequeno 

Galbulidae Galbula ruficauda ariramba-de-cauda-ruiva 

Cariamidae  Cariama cristata  seriema  

Falconidae Caracara plancus carcará 

 Falco sparverius  quiriquiri  

 Falco femoralis  falcão-de-coleira 

Psittacidae Forpus xanthopterygius  tuim 

Furnariidae  Furnarius figulus  casaca-de-couro-da-lama  

 Furnarius rufus joão-de-barro 

 Certhiaxis cinnamomeus curutié 

Rhynchocyclidae Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio 

Tyrannidae  Elaenia chiriquensis  chibum 

 Pitangus sulphuratus bem-te-vi 

 Machetornis rixosa  suiriri-cavaleiro 

 Tyrannus melancholicus  suiriri 

 Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada 

 Arundinicola leucocephala  freirinha 

Hirundinidae  Stelgidopteryx ruficollis  andorinha-serradora 

 Progne tapera andorinha-do-campo  

 Progne chalybea andorinha-doméstica-grande 

 Tachycineta albiventer andorinha-do-rio 

Troglodytidae Troglodytes musculus corruíra 

Mimidae  Mimus saturninus  sabiá-do-campo  

Motacillidae Anthus lutescens caminheiro-zumbidor 

Passerellidae Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo  

Icteridae  Chrysomus ruficapillus  garibaldi  

 Agelaioides fringillarius asa-de-telha-pálido 

 Sturnella superciliaris  polícia-inglesa-do-sul 

https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=2803500&o=1&ef=
https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=2803500&o=2&ef=
https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=2803500&o=3&ef=
https://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-caboclo
https://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-caboclo
https://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-carijo
https://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-carijo
https://www.wikiaves.com.br/wiki/rallidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/frango-d_agua-comum
https://www.wikiaves.com.br/wiki/frango-d_agua-comum
https://www.wikiaves.com.br/wiki/frango-d_agua-azul
https://www.wikiaves.com.br/wiki/frango-d_agua-azul
https://www.wikiaves.com.br/wiki/charadriidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/quero-quero
https://www.wikiaves.com.br/wiki/quero-quero
https://www.wikiaves.com.br/wiki/jacanidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/jacana
https://www.wikiaves.com.br/wiki/jacana
https://www.wikiaves.com.br/wiki/columbidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/rolinha-roxa
https://www.wikiaves.com.br/wiki/rolinha-roxa
https://www.wikiaves.com.br/wiki/fogo-apagou
https://www.wikiaves.com.br/wiki/fogo-apagou
https://www.wikiaves.com.br/wiki/rolinha-picui
https://www.wikiaves.com.br/wiki/rolinha-picui
https://www.wikiaves.com.br/wiki/pombo-domestico
https://www.wikiaves.com.br/wiki/pombo-domestico
https://www.wikiaves.com.br/wiki/cuculidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/anu-preto
https://www.wikiaves.com.br/wiki/anu-preto
https://www.wikiaves.com.br/wiki/anu-branco
https://www.wikiaves.com.br/wiki/anu-branco
https://www.wikiaves.com.br/wiki/strigidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/coruja-buraqueira
https://www.wikiaves.com.br/wiki/coruja-buraqueira
https://www.wikiaves.com.br/wiki/trochilidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/rabo-branco-acanelado
https://www.wikiaves.com.br/wiki/rabo-branco-acanelado
https://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-tesoura
https://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-tesoura
https://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-de-garganta-verde
https://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-de-garganta-verde
https://www.wikiaves.com.br/wiki/alcedinidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/martim-pescador-grande
https://www.wikiaves.com.br/wiki/martim-pescador-grande
https://www.wikiaves.com.br/wiki/martim-pescador-verde
https://www.wikiaves.com.br/wiki/martim-pescador-verde
https://www.wikiaves.com.br/wiki/martim-pescador-pequeno
https://www.wikiaves.com.br/wiki/martim-pescador-pequeno
https://www.wikiaves.com.br/wiki/galbulidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/ariramba-de-cauda-ruiva
https://www.wikiaves.com.br/wiki/ariramba-de-cauda-ruiva
https://www.wikiaves.com.br/wiki/cariamidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/seriema
https://www.wikiaves.com.br/wiki/seriema
https://www.wikiaves.com.br/wiki/falconidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/carcara
https://www.wikiaves.com.br/wiki/carcara
https://www.wikiaves.com.br/wiki/quiriquiri
https://www.wikiaves.com.br/wiki/quiriquiri
https://www.wikiaves.com.br/wiki/falcao-de-coleira
https://www.wikiaves.com.br/wiki/falcao-de-coleira
https://www.wikiaves.com.br/wiki/psittacidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/tuim
https://www.wikiaves.com.br/wiki/tuim
https://www.wikiaves.com.br/wiki/furnariidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/casaca-de-couro-da-lama
https://www.wikiaves.com.br/wiki/casaca-de-couro-da-lama
https://www.wikiaves.com.br/wiki/joao-de-barro
https://www.wikiaves.com.br/wiki/joao-de-barro
https://www.wikiaves.com.br/wiki/curutie
https://www.wikiaves.com.br/wiki/curutie
https://www.wikiaves.com.br/wiki/rhynchocyclidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/ferreirinho-relogio
https://www.wikiaves.com.br/wiki/ferreirinho-relogio
https://www.wikiaves.com.br/wiki/tyrannidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/chibum
https://www.wikiaves.com.br/wiki/chibum
https://www.wikiaves.com.br/wiki/bem-te-vi
https://www.wikiaves.com.br/wiki/bem-te-vi
https://www.wikiaves.com.br/wiki/suiriri-cavaleiro
https://www.wikiaves.com.br/wiki/suiriri-cavaleiro
https://www.wikiaves.com.br/wiki/suiriri
https://www.wikiaves.com.br/wiki/suiriri
https://www.wikiaves.com.br/wiki/lavadeira-mascarada
https://www.wikiaves.com.br/wiki/lavadeira-mascarada
https://www.wikiaves.com.br/wiki/freirinha
https://www.wikiaves.com.br/wiki/freirinha
https://www.wikiaves.com.br/wiki/hirundinidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-serradora
https://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-serradora
https://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-do-campo
https://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-do-campo
https://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-domestica-grande
https://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-domestica-grande
https://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-do-rio
https://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-do-rio
https://www.wikiaves.com.br/wiki/troglodytidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/corruira
https://www.wikiaves.com.br/wiki/corruira
https://www.wikiaves.com.br/wiki/mimidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-do-campo
https://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-do-campo
https://www.wikiaves.com.br/wiki/motacillidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/caminheiro-zumbidor
https://www.wikiaves.com.br/wiki/caminheiro-zumbidor
https://www.wikiaves.com.br/wiki/passerellidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/tico-tico-do-campo
https://www.wikiaves.com.br/wiki/tico-tico-do-campo
https://www.wikiaves.com.br/wiki/icteridae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/garibaldi
https://www.wikiaves.com.br/wiki/garibaldi
https://www.wikiaves.com.br/wiki/asa-de-telha-palido
https://www.wikiaves.com.br/wiki/asa-de-telha-palido
https://www.wikiaves.com.br/wiki/policia-inglesa-do-sul
https://www.wikiaves.com.br/wiki/policia-inglesa-do-sul
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Família Espécie Nome popular 

Thraupidae Paroaria dominicana  cardeal-do-nordeste 

 Tangara cayana saíra-amarela 

 Sicalis flaveola  canário-da-terra 

 Sicalis luteola  tipio 

 Volatinia jacarina  tiziu 

 Tachyphonus rufus pipira-preta 

 Sporophila albogularis  golinho 

Fringillidae Euphonia chlorotica  fim-fim 

Estrildidae Estrilda astrild  bico-de-lacre 

Passeridae Passer domesticus  pardal 

Fonte: Wikiaves, 2019. 

 

A suficiência amostral somente foi alcançada após a segunda campanha de coleta, 

como pode ser observado no gráfico a seguir (Figura 125).  

 
Figura 125 - Curva de suficiência amostral do inventário de avifauna (Fevereiro e Abril de 2019), 

Lagarto-SE.  
Fonte: Geofortes, 2019. 

 

O esforço amostral no inventário de avifauna foi considerado satisfatório uma vez 

que foi possível identificar aproximadamente 75% das espécies que ocorrem no 

município, todas ao nível taxonômico de espécie. O fato da suficiência amostral ter sido 

alcançada somente na segunda campanha pode indicar que em atividades de 

monitoramento que apresentem caráter sazonal possa-se aumentar a frequência e 

riqueza das espécies raras e migratórias, e ou endêmicas. 
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27 27 27

1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia
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Riqueza de espécies

https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=2803500&o=1&ef=
https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=2803500&o=2&ef=
https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=2803500&o=3&ef=
https://www.wikiaves.com.br/wiki/thraupidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/cardeal-do-nordeste
https://www.wikiaves.com.br/wiki/cardeal-do-nordeste
https://www.wikiaves.com.br/wiki/saira-amarela
https://www.wikiaves.com.br/wiki/saira-amarela
https://www.wikiaves.com.br/wiki/canario-da-terra
https://www.wikiaves.com.br/wiki/canario-da-terra
https://www.wikiaves.com.br/wiki/tipio
https://www.wikiaves.com.br/wiki/tipio
https://www.wikiaves.com.br/wiki/tiziu
https://www.wikiaves.com.br/wiki/tiziu
https://www.wikiaves.com.br/wiki/pipira-preta
https://www.wikiaves.com.br/wiki/pipira-preta
https://www.wikiaves.com.br/wiki/golinho
https://www.wikiaves.com.br/wiki/golinho
https://www.wikiaves.com.br/wiki/fringillidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/fim-fim
https://www.wikiaves.com.br/wiki/fim-fim
https://www.wikiaves.com.br/wiki/estrildidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/bico-de-lacre
https://www.wikiaves.com.br/wiki/bico-de-lacre
https://www.wikiaves.com.br/wiki/passeridae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/pardal
https://www.wikiaves.com.br/wiki/pardal


 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

308 

Apenas três espécies de aves migratórias ocorrem na área, foi constatado uma 

espécie com status de conservação em quase ameaçada Pseudastur polionotus, e uma 

espécie vulnerável Forbus xanthopterygius, no mais a grande maioria, 

aproximadamente  96%, constitui espécies estáveis com status de conservação pouco 

preocupante segundo a lista da União Internacional de Conservação da Natureza – 

IUCN, a saber na Tabela 41.   

Na segunda campanha foi possível identificar duas espécies nectívoras que não 

ocorreram na época de estiagem da primeira campanha, a saber: o beija-flor besourinho 

do bico vermelho (Chlorostilbon lucidus), e o vin vin (Euphonia chlorotica). Bem como 

de frugivoros como o Icterus jamacaii e o Icterus pyrrhopterus que também não foram 

identificados na primeira campanha.  

Outra diferença nos resultados entre campanhas foi a nidificação de espécies. Ao 

total 9 (nove) ninhos ativos foram identificados, pertencentes a 5 (cinco) espécies no 

período chuvoso, são elas: Athene cunicularia, Vanellus chilensis, Phacellodomus 

rufifrons, Fluvicola nengeta, e Bubulcus ibis (Figura 126, Figura 127 e Figura 128). 

 

 

Figura 126 - Ninho de lavadeira (Fluvicola nengeta), e joão de pau (Phacellodomus rufifrons) 
respectivamente, município de Lagarto- SE, Brasil. 

Fonte: Geofortes, 2019. 
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Figura 127 - Ninho de quero quero (Vanellus chilensis),  Lagarto-SE, Brasil. 
Fonte: Geofortes, 2019. 

 

 

Figura 128 - Ninho de coruja buraqueira (Athene cunicularia), Lagarto -SE, Brasil. 
Fonte: Geofortes, 2019. 

 

O suporte para essa comunidade pode ser explicado pela relação entre a riqueza 

das espécies nas guildas tróficas. Na Tabela 42 foi possível identificar as espécies 

granívoras como as mais frequentes, e os dentrívoros e nectívoros como os menos 

frequentes. 

 
Tabela 49 - Lista de espécies da avifauna, fevereiro a abril de 2019,  Lagarto-SE, Brasil. 

Espécie Nome popular Guilda Status FO 

Athene cunicularia coruja buraqueira CAR LC MF 
Bubulcus íbis garça vaqueira INS LC MF 
Butorides striata socozinho PSC LC RA 
Caracara plancus carcará CAR LC MF 
Cariama cristata seriema INS LC RA 
Chlorostilbon lucidus besourinho bico 

vermelho 

NEC LC OC 
Coereba flaveola cambacica/sebinho NEC LC RA 
Colonia colonus viuvinha GRA LC RA 
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Espécie Nome popular Guilda Status FO 
Columbina squammata fogo apagou GRA LC MF 
Columbina talpacoti rolinha roxa NEC LC MF 
Columbina picui rolinha picui GRA LC MF 
Cathartes burrovianus urubu da cabeça 

amarela 

DEN LC MF 
Coragyps atratus urubu da cabeça 

preta 

DEN LC MF 
Crotophaga ani anu preto INS LC MF 
Patagioenas picazuro asa branca GRA LC MF 
Diopsittaca sp  maracanã FRU LC RA 
Euphonia chlorotica vin vin FRU LC OC 
Falco femoralis falcão de coleira CAR LC RA 
Fluvicola nengeta lavadeira de Jesus GRA LC MF 
Forbus xanthopterygius tuim GRA LC RA 
Gnorimopsar chopi pássaro preto ONI LC RA 
Guira guira anu branco ONI LC MF 
Icterus jamacaii corrupiao/sofre FRU LC RA 
Icterus pyrrhopterus encontro/pega FRU LC F 
Paroaria dominicana cardeal do 

nordeste 

GRA LC F 
Pitangos sulphurato bem ti vi ONI LC MF 
Phaethornis pretei rabo branco 

acanelado 

NEC LC RA 
Phacellodomus rufifrons joão de pau INS LC MF 
Phyllomyias fasciatus piolhinho INS LC MF 
Pseudastur polionotus gaviao pomba 

branca 

CAR LC RA 
Porphyrio martinicus frango dágua INS NT MF 
Rupornis magnirostris gavião carijó CAR LC RA 
Sicalis flaveola canário da terra GRA LC F 

Sporophila sp fêmeas e filhotes GRA LC MF 
Sporophila albogularis golinho GRA LC MF 
Sporophila bouvreuil caboclinho GRA LC F 
Sporophila nigricollis baianinho/papa 

capim 

GRA LC MF 
Tangara sayaca sanhaçu cizento 

ou azul 

GRA LC OC 
Tyrannus melancholicus suiriri GRA LC OC 
Turdus leucomelas sabiá barranco FRU LC MF 
Turdus rufiventris sabiá laranjeira FRU LC MF 
Vanellus chilensis quero quero INS LC MF 
Volatinia jacarina tiziu GRA LC MF 
Ammodramus Shumeralis tico tico do campo GRA LC OC 
Zonotrichia capensis tico tico GRA LC RA 

Fonte: Geofortes, 2019. Obs.: Guilda trófica – CAR carnívoro, ONI onívoro, INS insetívoro, GRA granívoro, 
FRU frugívoro, DEN dentrívoro, NEC nectívoro. Quanto ao status de conservação segundo IUCN - LC 
pouco preocupante; NT quase ameaçado; VU ameaçada/vulnerável. FO frequência de ocorrência, RA 
rara, OC ocasional, F frequente, MF muito frequente. 

 

Os resultados na tabela anterior demonstram uma comunidade de avifauna com 

riqueza representativa para a região quando comparada a riqueza dos limites municipais 

de Lagarto e dos municípios de seu entorno. Assim far-se-á necessário, por conta do 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=625&q=maracan%C3%A3-nobre+diopsittaca&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sDAvLCxT4tFP1zc0KjSJNzWLr9CyzE620k_KzM_JT6_Uzy9KT8zLLM6NT85JLC7OTMtMTizJzM-zyshMz0gtUkAVXcQqnZtYlJicmHd4sW5eflJRqkJKZn5BcWZJCVAQAKIV53F0AAAA&ved=2ahUKEwjb18b6htjgAhUcShUIHaqVB-UQmxMoATAfegQICRAw
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empreendimento, conjunto de futuras ações de monitoramento da sua avifauna a fim de 

diagnóstico e remediação de possíveis impactos a esta comunidade. Uma vez que esta 

comunidade se faz presente e o empreendimento apresenta possíveis riscos de danos 

a esta.  

O grau de conservação da avifauna sugere fragmentos expressivos de vegetação 

com ecossistemas atuantes e funcionais na região, ainda que estejam intensamente 

modificados para pastagens, e os fragmentos naturais estejam em processo de 

regeneração em estágio de sucessão primária e secundária. 

Ao avaliar a riqueza da avifauna segundo suas guildas tróficas, foi possível 

caracterizar a área como perturbada em regeneração por apresentarem expressivos 

valores para espécies onívoras e granívoras e diminuta população de frugívoros e 

nectívoros, como podemos conferir no gráfico a seguir (Figura 129).  

 

 

Figura 129 - Riqueza de espécies em guildas tróficas da avifauna na área do empreendimento, Lagarto-
SE, Brasil. 

Fonte: Geofortes, 2019. 
 
Obs.: Guilda trófica – CAR carnívoro, ONI onívoro, INS insetívoro, GRA granívoro, FRU frugívoro, DEN 
dentrívoro, NEC nectívoro.  

 

A maior prevalêcia de espécies onívoras e insetívoras podem ser indicadoras de 

degradação ambiental, assim a população de espécies onívoras e generalistas indica 

carv ins oni den frug gran nec

Nº espécies 14% 7% 26% 2% 9% 40% 2%
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que a área sofreu intensa modificação e não apresenta remanescentes florestais que 

consigam dar suporte a populações de frugivoros e nectivoros dentre outros grupos mais 

especializados, favorecendo o crescimento populacional dos onívoros que geralmente 

são mais generalistas, apresentando uma dieta pouco restritiva e que são 

consequentemente menos sensíveis frente as mudanças ambientais. 

Apesar do aumento da população de espécies insetívoras ser o mais comum em 

ambientes degradados, na área em questão foi identificada uma comunidade pobre em 

insetívoros, muito provavelmente pela consequente  modificações ambientais para 

cultivo na área terem de alguma forma suprimido a comunidade de invertebrados, o que 

foi percebido também nos resultados de levantamento da fauna de invertebrados e da 

herptofauna a serem discutidos nos próximos itens do presente documento. 

A modificação da vegetação para matriz de pastagem provavelmente favoreceu as 

espécies granívoras que se destacaram nos resultados como as mais frequentes em 

relação às demais guildas.  

Ainda que as espécies granívoras sejam as mais comuns, segundo relato de 

moradores, eles perceberam que nas últimas décadas houve um declínio destas 

populações de pássaros, segundo estes sobretudos das espécies granívoras sendo a 

causa na opnião deles o uso de agrotóxico nas propriedades vizinhas. 

 Como já mencionado anteriormente, na amostragem de campo no presente 

trabalho foram identificados em sua maioria espécies granívoras sendo que estas 

constituem aproximadamente 40% das espécies levantadas, em especial as que 

consomem pequenos grãos de gramíneas como Brachiarias sp. utilizadas nas 

pastagens, o que sugere maior frequência de espécies de áreas abertas como campos 

e savanas.  

Assim apesar da riqueza de espécies, pode-se concluir que há uma adaptação da 

comunidade de avifauna local às modificações antrópicas, a fragmentação da vegetação 

expos a matriz de herbáceas favorecendo a alimentação de granívoros em detrimento 

das espécies frugívoras e nectivoras geralmente dependentes de um componente 

arbóreo complexo.  
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A análise da frequência de ocorrência identificou uma maioria de espécies muito 

frequentes (50%) e  raras (25%), com uma minoria de espécies raras e frequentes 

(Figura 130), cenário este que sugere possível dominância de certos grupos.  

Mas para um maior aprofundamento da dinâmica populacional e suas possíveis 

influências poderia ser melhor definida a partir de um programa de monitoramento da 

avifauna, pelo seu caráter sazonal, abrangendo outros períodos do ano, e 

consequentemente apresentando também um cenário mais fiel de sua riqueza e 

abundância, tornando possível identificar a ocorrência espécies migratórias e raras com 

maior precisão (Figura 130). 

 

 

Figura 130 - Frequência de ocorrência de avifauna  Lagarto-SE, Brasil. 
Fonte: Geofortes, 2019. 

Obs.: Quanto ao status de conservação segundo IUCN - LC pouco preocupante; NT quase ameaçado; 
VU ameaçada/vulnerável. FO frequência de ocorrência, RA rara, OC ocasional, F frequente, MF muito 
frequente. 

 

Outra característica biológica conspícua das aves e forte indicador da qualidade 

ambiental é seu habitat preferível, ou melhor, a riqueza de espécies categorizada pelo 

seu habitat preferido. Lembrando que a preferência por componentes arbóreos indica 

geralmente espécies mais especializadas que apresentam pouca ou nenhuma 

tolerância ecofisiológica a áreas perturbadas com ausência ou rarefeita vegetação. 

Enquanto que as espécies de borda e de componentes campestres seriam mais 

25%

5%
8%

50%

RA OC F MF
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tolerantes a variações ambientais e consequentemente mais abundantes em áreas 

perturbadas. 

Quanto a sua classificação por habitat, foi possível identificar que a maioria das 

espécies são de borda e áreas abertas (Figura 131), zonas de transição e campos, 

respectivamente, o que sugere novamente uma comunidade de  maioria de hábitos 

generalistas, adaptados a mudanças e favorecidos de alguma forma pelas modificações 

ambientais ali ocorrentes, em contraposição uma diminuta comunidade de espécies 

florestais e aquáticas, de hábitos mais especializados e que dependem de componente 

arbóreo diverso e mais complexo. 

 

 

Figura 131 - Classificação das espécies pelo uso do habitat. 
 Fonte : Geofortes,2019.  

 
Obs.: Guilda trófica – AA- áreas abertas; BOR- áreas de borda; LRB- áreas alagadas; FLO – florestal.  

 

Até o momento o que se pode concluir é que a avifauna local indica uma área 

modificada, com remanescentes florestais que não suportam todas as guildas tróficas 

do bioma original, e que apresenta prevalência de espécies generalistas de áreas de 

borda e/ou abertas.  

Em contrapartida não foram identificadas espécies invasoras ou exóticas 

sinantrópicas ocorrendo na avifauna local. E a presença espécies de componente 

3

21

31

4

FLO AA BOR LRB



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

315 

arbóreo como um indicador positivo, sugerindo que há na microregião componente 

arbóreo que possa suportar espécies mais especializadas e de baixa amplitude 

ecofisiológica. Assim a avifauna local indica uma área antropizada, porém com potencial 

capacidade regenerativa. 

2.3.2.  Espécies de aves ameaçadas e endêmicas 

No que se refere à avifauna, não foi identificada a presença de espécies 

ameaçadas na referida área de estudo, a grande maioria das espécies aqui 

inventariadas apresentaram status de conservação pouco preocupante, exceto o  

Forbus xanthopterygius, popularmente conhecido por tuim ou periquito verde, que 

apresenta status de espécie vulnerável segundo a IUCN, porém não integra a lista de 

espécies ameaçadas.  

 

Lembrando que se trata de uma espécie de psitacídeo, sendo que todas as 

espécies de psitacídeos foram classificadas como vulneráveis por sua sensibilidade ao 

desmatamento e sua condição de espécie cinegética, e não por estimativa de sua 

população e distribuição. 

 

Apesar do endemismo característico da Mata Atlântica e Caatinga, não foram 

encontradas espécies de aves endêmicas desses ecossistemas cuja ocorrência seja 

restrita a área do empreendimento ou seu entorno. 

 

2.3.3. Espécies de aves migratórias 

Foi possível identificar a presença de espécies migratórias e parcialmente 

migratórias compondo a avifauna local. Dentre as aves migratórias pode-se destacar o 

socozinho (Butorides striata), asa branca (Patagioenas picazuro) e o suiriri (Tyrannus 

melancholicus). Além das espécies do gênero Turdus (Turdus leucomelas, Turdus 

rufiventris), e Columbina (Columbina squammata, Columbina talpacoti, Columbina 

picui), o sábia do campo (Mimus saturninus), e a garça vaqueira (Bubulcus ibis) que são 

parcialmente migratórias e visitam a área.  

2.3.4. Espécies de aves cinegéticas 

https://www.wikiaves.com.br/wiki/suiriri
https://www.wikiaves.com.br/wiki/suiriri
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Foi registrada a ocorrência de várias espécies cinegéticas, preferencialmente 

procuradas pelo tráfico e comércio ilegal de animais silvestres atraídos pelo canto ou 

por sua beleza, a saber, destacaram-se: Forbus xanthopterygius, Diopsittaca sp, Sicalis 

flaveola, Sporophila albogularis, Sporophila brouvreuil, Sporophila nigricolis, Paroaria 

dominicana, Tangara sayaca, Turdus leucomelas, Turdus rufiventris, Icterius jamaicaii, 

Icterius pyrrhopterus, Volatinia jacarina, Ammodramus humeralis, Zorotrichia capensis.  

 

2.3.5. Espécies de aves sinantrópicas e de interesse epidemiológico 

No que se referem às espécies sinantrópicas da avifauna local  podem-se destacar 

todas as espécies do gênero Columbina registradas no presente trabalho, uma vez que 

este é um grupo que adaptou-se rapidamente ao ambiente urbano e tolera a 

aproximação do ser humano, suas populações atualmente tem decrescido nos 

ambientes urbano/periurbanos por competição com outras espécies sinantrópicas e 

exóticas, como a pomba doméstica e pomba de bando.  

Ainda sobre espécies cinegéticas inventariadas na área do empreendimento, 

podem-se citar principalmente: o urubu da cabeça preta (Coragyps atratus), o carcará 

(Caracara plancus), a coruja buraqueira (Athene cunicularia ),  o sábia do campo (Mimus 

saturninus), e o bem-ti-vi (Pitangos sulphurato). 

No que se refere a risco epidemiológico é sabido que as aves silvestres são 

hospedeiras de inúmeros agentes etiológicos de doenças zoonóticas de interesse 

médico e médico veterinário, que causam impactos na saúde pública e na produção 

animal. Dentre esses agentes etiológicos, destacam-se principalmente: Aspergillus sp, 

Candida sp, Chlamydophila sp, Salmonella sp e Staphylococcus sp, Clostridium sp. 

Vale lembrar que o parasitismo é uma relação ecológica importante que mantém 

uma tênue linha de equilíbrio entre agentes etiológicos e seus hospedeiros, sabe-se que 

as modificações ambientais e o stress advindo destas como uma propulsora força de 

desequilíbrio entres as populações promovendo surtos e epidemias, tanto nas 

populações de animais silvestres bem como de seres humanos. 

Modificações na avifauna podem ter impacto na saúde, uma vez que a capacidade 

de percorrer extensas áreas em pouco tempo faz das aves importantes dispersores de 
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agente infecciosos e parasitários. As mudanças da estrutura ecológica desta 

comunidade com a implantação do aterro suscita à necessidade de ações de prevenção 

e mitigação de riscos e impactos a saúde única. 

 

2.3.6. Espécies de aves exóticas 

Apesar do registro de ocorrência de três espécies exóticas no município de 

Lagarto, na localidade estudada foi somente identificada uma espécie exótica e 

invasora, a garça vaqueira (Bubulcus ibis), que apesar de sua recente migração para o 

Brasil, há estudos que a consideram como ameaça a biodiversidade e sua conservação 

por esta concorrer com as espécies nativas locais por alimento, espaço de nidificação e 

pela sua ação predatória a ninhos de aves menores. 

No município de Lagarto foi identificada a ocorrência do pardal (Passer 

domesticus) no entanto na área do empreendimento não foi identificado nenhum 

individuo desta espécies e os moradores locais afirmam que este não ocorre na 

localidade, o que é de se esperar uma vez que este é amplamente difundido nas área 

urbanas e periurbanas, mas não ocorre em áreas naturais, exceto em área intensamente 

modificadas. 

 

2.3.7. Espécies de aves bioindicadoras 

As aves são espécies bioindicadoras por suas características intrínsecas e pelo 

vasto conhecimento de sua ecologia que permite a partir de seu inventário e 

classificação inferir as condições ambientais da localidade bem como de seu entorno.  

As guildas funcionais e a riqueza das espécies assemelham-se com outras áreas 

de transição e contato, com espécies típicas de Mata Atlântica e Caatinga ocorrendo 

simultaneamente, em campos naturais ou estágio de sucessão primária, com 

predomínio de espécies granívoras e onívoras. 

A ocorrência de espécies nectívoras e frugívoras tais como:  Chlorostilbon lucidus, 

Coereba flaveola, Icterus jamacaii, Icterus pyrrhopterus; sugerem a existência de 

fragmentos arbóreos próximos que suportem as espécies de componente arbóreo 

sobretudo no período de estiagem, uma vez que estes só foram identificados na 

segunda campanha, no período chuvoso. 
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2.4. MASTOFAUNA 

Os mamíferos são famosos por sua empatia e sociabilidade atraindo a atenção de 

pesquisadores em todo mundo, sendo o grupo mais estudado dentre os vertebrados, 

porém a sua diminuta densidade populacional quando comparada a outros vertebrados 

aliada a sua predileção por componente arbóreo, em sua maioria, e ao amplo tamanho 

de área de vida  dificultam inventários e monitoramentos, sendo também o grupo mais 

subamostrado em todo o mundo especialmente no Brasil.  

Estas mesmas características que dificultam pesquisas e estudos, também os 

fragiliza frente às modificações ambientais sobretudo quanto a fragmentação da 

vegetação, ainda que suportem bem o efeito de borda necessitam de extenso território 

especialmente os grande e médios mamíferos (ICMBIO, 2012). 

Seria esta fragilidade frente às modificações antrópicas o fator que lhes colocam 

como importantes bioindicadores, por serem muito sensíveis a fragmentação ou redução 

dos fragmentos de vegetação natural. No mundo ocorrem mais de 5 mil espécies de 

mamíferos, e o Brasil apresenta uma das maiores biodiversidades de mamíferos no 

mundo, a sua riqueza de espécies nativas de mamíferos brasileiros correspondem a 701 

registros, o que equivale a 13% do total de mamíferos no planeta, é o país com a maior 

riqueza e abundância de mamíferos no mundo (idem).  

Cerca de 110 espécies de mamíferos brasileiros são insuficientemente amostrados 

(15%), sendo negligenciados quanto às pesquisas científicas em especial as espécies 

noturnas a exemplo de pequenos mamíferos não voadores e morcegos (ICMBio, 2012). 

Apesar de negligenciados estes em sua maioria não compõem as listas de espécies 

ameaçadas, ainda que sofram com as inúmeras modificações ambientais. 

Esta subamostragem das espécies da mastofauna inviabiliza definir com 

segurança seu status de conservação (ICMBIO, 2012). Vários fatores contribuem para 

isto desde: i) a falta de investimento e verba em pesquisas; ii) características intrínsecas 

destas espécies, tais como os hábitos noturnos, a baixa densidade populacional e o 

amplo território percorrido, estão entre os principais fatores que dificultam a amostragem 

de mamíferos. 
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No estado de Sergipe não é diferente, os levantamentos faunísticos que incluem a 

mastofauna são escassos e não há um cenário desconhecido destas espécies, salvo 

algumas exceções, havendo assim lacunas e limitações no conhecimento sobre estas 

comunidades no território sergipano, em especial no município de Lagarto, que não 

apresenta absolutamente nenhum inventário de mastofauna registrado nas últimas 

décadas. 

 

2.4.1. Inventário da Mastofauna  

Na primeira campanha, em entrevista com 03 (três) moradores locais foi possível 

identificar a ocorrência de 9 (nove) espécies de mamíferos, pertencentes a 8 gêneros, 8 

(oito) famílias, a saber são: Canidae, Cervidae, Chlamyphoridae, Cuniculidae, 

Dasypodidae, Didelphidae, Felidae, Phyllostomidae. 

No entanto não foi possível encontrar nenhum espécime na amostragem in loco 

durante a campanha em período de estiagem, porém os moradores locais relataram que 

os mamíferos costumam aparecer no período chuvoso, o que indica possíveis 

remanescentes florestais próximos que provavelmente são refugio para estas espécies.  

Na segunda campanha, em período chuvoso, foi possível identificar vestígios 

recentes de sua ocorrência, com fezes novas sendo encontradas a cada dia de campo 

bem como um espécime morto por atropelamento (Figura 132 e Figura 133).  

 

Figura 132 - Vestígios de Cerdocyon thous na área do CTR- Ecolurb. Lagarto-SE. 
Fonte: Geofortes, 2019. 
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Figura 133 - Registro  de atrolemaneto in loco  de Cerdocyon thous. Lagarto-SE. 

Fonte: Geofortes, 2019. 

 

Tabela 50 - Lista de inventário de mastofauna,fevereiro a abril de 2019, município de Lagarto, Sergipe, 
Brasil. 

Geofortes, 2019. 
Obs.: Guilda trófica – CAR carnívoro, ONI onívoro, INS insetívoro, GRA granívoro, FRU frugívoro, DEN 
dentrívoro, NEC nectívoro. Quanto ao status de conservação segundo IUCN - LC pouco preocupante; NT 
quase ameaçado; VU ameaçada/vulnerável. 

 

Ao avaliar o percentual das espécies amostradas em relação as suas guildas 

alimentares, percebemos que a guilda mais representativa é composta por espécies 

onívoras (33%), seguindo por herbívoros e carnívoros (Figura 134).    

Espécies Nome popular Trófico Status 

Cerdocyon thous raposinha do mato car LC 

Tamandua tetradactyla tamanduá mirim ins LC 

Dasypus novemcinticus tatu galinha oni LC 

Dasyproctus sp cutia her LC 

Desmodus rotundus morcego vampiro hem LC 

Didelphis albiventris gambá orelha branca oni LC 

Euphractus sexcinctus tatu da caatinga oni LC 

Leopardus wiedii gato do mato car NT 

Mazama americana veado mateiro her VU 
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Figura 134 - Riqueza de espécies em guildas tróficas da mastofauna na área do empreendimento, 
Lagarto-SE, Brasil. 

Fonte: Geofortes, 2019. 
Obs.: Guilda trófica – CAR carnívoro, ONI onívoro, INS insetívoro, GRA granívoro, FRU frugívoro, DEN 
dentrívoro, NEC nectívoro.  

 

No que se referem aos pequenos mamíferos voadores, apesar dos relatos de 

moradores da presença de morcegos hematófagos que realizam repasto sanguíneo no 

gado, não foram encontrados in loco nenhum espécime representantes destes grupos, 

e também não foram encontrados vestígios de sua presença, nem mesmo em casas 

abandonadas ou nas redes e armadilhas montadas na coleta noturna. É bem provável 

que estas espécies sejam repelidas pelos moradores locais e do entorno, que temem a 

transmissão de zoonoses por estes animais ao gado, e que se refugiem em fragmentos 

de vegetação de seu entorno. 

A riqueza acompanhada de baixa diversidade e baixa abundância e os valores 

baixos da frequência de ocorrência das espécies na área amostral sugerem que a área 

é perturbada e não apresenta ecossistema com recursos capazes de manter as 

populações de pequenos, médios e grandes mamíferos. 

 

2.4.2 Espécies ameaçadas 

Não foi identificada a ocorrência de espécies ameaçadas de extinção na 

mastofauna local, sendo todas estas espécies com status de conservação classificadas 

como LC – pouco preocupante segundo a IUCN. 

car her ins oni hem

Riqueza de espécies 2 2 1 3 1
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2.4.3 Espécies bioindicadoras 

Não foi identificada a presença de espécies bioindicadoras na mastofauna local, 

no entanto vale ressaltar a importância do papel ecológico destas espécies 

principalmente como dispersoras de sementes a exemplo do  Cerdocyon thous que 

apesar de alimentação predominantemente carnívora, alimenta-se eventualmente de 

algumas frutas pertencentes a flora nativa. 

 

2.4.4 Espécies exóticas e/ou invasoras 

Não foi identificada a presença de espécies exóticas e/ou invasoras na 

mastofauna local. No entanto vale a pena ressaltar a presença de animais domésticos 

errantes que competem por recursos com as espécies silvestres. 

 

2.4.5 Espécies de interesse epidemiológico  

A maioria das espécies de mamíferos silvestres compartilham agentes etiológicos 

causadores de zoonoses, sendo a maioria destas espécies possíveis hospedeiros de 

doenças de interesse médico e médico veterinário, com impactos ao meio ambiente, a 

saúde pública e a produção zootécnica. A exemplo podemos citar: raiva, salmonelose, 

giardíase, leishmaniose, febre maculosa, dentre outras. 

2.5. HERPETOFAUNA 

A área de estudo está inserida no domínio morfoclimático da Caatinga, que 

agrega a maior riqueza de espécies dentre os núcleos de florestas secas mundial (SILVA  

et al., 2017). Entretanto, por conta do baixo número de amostragens, a Caatinga já foi 

considerada um bioma pobre quanto à herpetofauna. Porém,  o aumento de inventários, 

inclusive para o estado de Sergipe vem mostrando uma considerável riqueza faunística 

e casos de endemismo deste grupo (VANZOLINI et al., 1980; RODRIGUES, 2003). 

Atualmente, há o registro de 177 espécies, sendo 79 para anfíbios e 98 para os répteis, 

o que representa 12% da herpetofauna no Brasil (SILVA  et al., 2017).   

Mesmo com um alto grau de endemismo e riqueza de espécies, a diversidade da 

herpetofauna da Caatinga está apenas começando a ser entendida, uma vez que a 

grande maioria dos registros foram publicados apenas nos últimos anos (RODRIGUES, 
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2003; MOURA, et al., 2011). No entanto, a perda das áreas naturais ocorrerem 

inversamente proporcional ao grau de conhecimento do grupo, o que gera lacunas de 

conhecimento acerca da distribuição biogeografia, ecologia populacional, taxonomia e 

filogenia. Dentre as ameaças para a fauna de répteis e anfíbios nas áreas de Caatinga, 

encontra-se a perda de hábitat, por conta principalmente do avanço da agricultura, caça 

predatória, e crescimento das áreas urbanas (SILVA et al., 2017). 

Por sua vez, esses animais vêm ganhando destaque como bioindicadores da 

qualidade ambiental, devido especialmente a características como: pele impermeável e 

dependência de água para reprodução no caso dos anfíbios (POUGH et al., 2008), e 

sensibilidade a perda de vegetação para os répteis, lagartos e serpentes (MARTINS & 

MOLINA, 2008).  

Além disso, o grupo participa de importantes papeis nas cadeias tróficas nos 

ecossistemas da Caatinga. No caso dos anfíbios, atuam como predadores, consumindo 

invertebrados, principalmente insetos, e também como presas, por compor a dieta de 

peixes, serpentes, aves e mamíferos. Assim, o declínio de populações de anfíbios em 

áreas de Caatinga pode desencadear alterações na dinâmica dos ecossistemas, por 

trazer desiquilíbrios nas populações de suas presas, bem como dos seus predadores, 

prejudicando o ecossistema como um todo (BLAUSTEIN, 1990). 

 Para os répteis, a maioria das espécies é representada por animais predadores, 

muitas vezes de topo de cadeia trófica, a exemplo pode-se citar as serpentes. Porém, o 

grupo é bastante diversificado, desde consumidores secundários, alimentando-se 

principalmente de inseto, até espécies frugívoras como as iguanas, por exemplo, que 

atuam como dispersores de sementes(GARDA et al., 2018).  

Por ocorrerem muitas vezes em densidades relativamente altas, esses animais 

possuem papel de grande importância no funcionamento dos ecossistemas. Assim, 

estudos sobre a herpetofauna podem gerar informações importantes sobre a biologia e 

distribuição das espécies, servindo de base para a elaboração de medidas efetivas de 

manejo e conservação, bem como para diagnósticos ambientais mais eficientes 

(SILVANO & SEGALLA, 2005). 

 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

324 

2.5.1. Inventário da Herpetofauna  

Um total de 13 espécies foram registradas na área estudo (Figura 135) 

distribuídas em 12 famílias (Tabela 51). Das espécies registradas nenhuma se 

apresenta em listas de animais em extinção ou endêmicas da região. 

 

 

Figura 135 - Riqueza de espécies da herpetofauna, Lagarto/SE.  

O total de espécies registradas para a área de estudo demonstrou baixa 

representatividade para o grupo. O baixo número na riqueza e a abundância de espécies 

da herpetofauna na área podem ser explicadas por dois fatores: i) fragmento com grande 

área de pastagem (aberta), e ii) baixa disponibilidade de corpos d’ água.  

Tabela 51 - Herpetofauna município de Lagarto, Sergipe, fevereiro a abril de 2019. 

Família espécie Nome popular Guilda Statu

s 

Boidae Boa constrictor jiboia CAR LC 

Bufonidae Rhinella sp. Sapo boi INS LC 

Colubridae Leptophis ahaetulla  cipó CAR LC 

Elapidae Microrus ibiboboca coral CAR LC 

Gekkonidae Lugodactylus spp. bribinha INS LC 

Igunidae Iguana iguana iguana HER LC 
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Leptodactylidae Leptodactylus 

macrosternum 

caçote INS LC 

Mabuyidae Brasiliscincus heathi briba INS LC 

Teiidae Ameivula ocellifera calanguinho INS LC 

 Salvator merinae teiú CAR LC 

Testudinidae Chelonoidis 

carbonaria 

jabuti pitanga ONI LC 

Tropiduridae Tropidurus hispidus calango de muro INS LC 

Viperidae Brothrops eruthromela jararaca CAR LC 

 Obs.: Guilda trófica – CAR carnívoro, ONI onívoro, INS insetívoro, GRA granívoro, FRU frugívoro, DEN 
dentrívoro, NEC nectívoro. Quanto ao status de conservação segundo IUCN - LC pouco preocupante; NT 
quase ameaçado; VU ameaçada/vulnerável. 

 

Apesar da capacidade das populações de algumas espécies em colonizar 

ambientes alterados por ação antrópica, como ocorrem com alguns répteis, áreas mais 

preservadas tendem a abrigar uma maior riqueza de espécies animais quando 

comparados a ambientes mais perturbados (VASCONCELOS 1998). Nestes ambientes 

normalmente, as espécies vegetais apresentam-se de forma mais rica e mais complexa 

disponibilizando às espécies maiores oportunidades de obter recursos (abrigo e 

alimento) e melhores condições microclimáticas (microhabitats) (BEGON, 2006).  

Diante disto, esse resultado mostra que a estrutura do habitat determina a riqueza 

da herpetofauna, corroborando com outros estudos que utilizaram o grupo como 

bioindicador ambiental (BERTOLUCI et al. 2009).  Além disso, outros fatores podem ter 

atuado em conjunto para a diminuição da riqueza das espécies, como baixa taxa 

pluviométrica, redução na disponibilidade de artrópodes, e aumento da temperatura 

(Figura 136).  
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Figura 136 – Gráfico das riquezas de espécies. Fonte: Geofortes, 2019. 

Para os anfíbios, os dois primeiros fatores já mencionados são os mais 

determinantes para estabelecimento e manutenção das suas populações. Por ser um 

grupo completamente dependentes dos recursos hídricos para reprodução, a redução 

deste recurso, bem como da vegetação de diminui microhabitats úmidos, é um fator 

determinante para o declínio nas populações e redução na diversidade das espécies. 

Além disso, a baixa frequência de registros deve-se a baixa riqueza de invertebrados, 

uma vez que a maioria das espécies neste grupo são insetívoras.  

Os répteis, apesar de serem animais ectotérmicos, e viverem preferencialmente, 

em lugares mais quentes, a grande maioria das espécies não consegue sobreviver em 

ambientes alterados, como pastos, cultivos agrícolas, e áreas em estágios iniciais de 

regeneração (MARTINS & MOLINA, 2008). Possivelmente, as condições ecofisiológicas 

do grupo não suportam variações altas de temperatura, que é bem frequente nestes 

ambientes. Esse padrão nos mostra que a área de estudo apresenta um alto grau de 

perturbação, já que a representatividade dos répteis e anfíbios foi a menor entre os 

grupos amostrados.  

Até o momento o que se pode concluir é que a herpetofauna indica que a área se 

encontra alterada e degradada, com remanescentes florestais que não suportam 

grandes populações com prevalência de espécies de hábitos mais generalistas. 

 

2.5.2 Espécies raras ou ameaçadas 
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Nenhuma espécie rara ou ameaçada pertencente à herpetofauna foi encontrada 

na localidade em questão. 

 

2.5.3 Espécies bioindicadores 

Não foi registrada a presença de espécies bioindicadoras pertencentes a 

herpetofauna, pode-se afirmar que de uma forma geral este grupo de vertebrados são 

bioindicadores, sendo que as espécies de anfíbios e répteis encontrados na localidade 

são generalistas indicando que a área esta intensamente modificada para este grupo. 

 

2.5.4 Espécies exóticas e invasoras 

Não foram identificadas na área de estudo a presença de espécies exóticas ou 

invasoras pertencentes à herpetofauna. 

 

2.5.5 Espécies sinántropicas 

A maioria das espécies pertencentes a herpetofauna registradas na área de estudo 

caracterizam-se como sinantrópica, por serem generalistas e tolerantes as variações de 

microhabitat, sendo também típicas de áreas campestres ou savanas. Quanto ao fato 

de serem de interesse epidemiológico, é sabido que os répteis especialemente são 

hospedeiros de diversos agente etiológicos, a exemplo de Samonella spp., fungos, e 

vermes redondos e chatos. 

O Tupinambis merianae (teiú) e as serpentes, peçonhentas ou não, oferencem 

risco de acidentes e ataques com animais, além de serem reservatórios de parasitos 

zoónoticos. 

 

2.6. RELATÓRIO IMAGINÉTICO – MEIO BIÓTICO 
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c) MEIO SOCIOECONOMICO 

 

1. Histórico da ocupação da região 

 O município de Lagarto é a terceira vila mais antiga do estado de Sergipe, depois 

de São Cristóvão e Itabaiana. A colonização europeia chegou na região do território por 

volta de 1595, provavelmente o contato com os índios já acontecia desde 1540. Há 

relatos históricos que religiosos encontraram uma aldeia de índios Kiriris na confluência 

dos rios Piauí e Jacaré, que tinham o comando do cacique Surubi. Por volta de 1575 os 

jesuítas levantaram uma capela com o nome de São Tomé e depois uma escola para 

os curumins. No território do município de Lagarto os religiosos teriam levantado mais 

duas capelas: a de Santo Antônio e a de São Pedro e São Paulo. Entre os jesuítas da 

colonização da região do município de Lagarto estavam Gaspar Lourenço e João 

Solônio (IBGE, 2017).  

O território do município de Lagarto passou pela primeira fase de ocupação na 

segunda metade do século XIX. A segunda fase da ocupação do território ocorreu 

entorno de 1596, com a divisão e distribuição das sesmarias aos respectivos donatários.  

A partir das sesmarias nasceu o povoado de Santo Antônio, cujo artífice principal foi 

Santana, que fez uma igrejinha inaugurada em 13 de junho de 1604, contava com as 

imagens de Nossa Senhora de Santana e Nossa Senhora da Conceição. Inseria-se em 

solo largatense um dos principais instrumentos do colonizador, a religiosidade, 

simbolizada na igrejinha, que ao lado do carro de boi cria-se uma identidade semelhante 

a outras cidades nordestinas.  

A formação territorial do município de Lagarto como núcleo iniciou em 1698 com 

a criação da Vila com a denominação de Lagarto. A elevação de Distrito ocorreu no ano 

de 1703. A elevação à condição de cidade pela Lei Provincial nº 1.140 de 20 de abril de 

1880. No ano de 1911 o município é constituído como distrito sede.   Dessa forma, 

permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. No 

período de 1944 a 1948 o município é constituído como distrito sede. Na divisão 

territorial datada de 1-VII-1960 o município é constituído do distrito sede. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 2015 (IBGE, 2017). 
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 No ano de 1604, às margens do riacho Urubutinga, estabeleceu-se Muniz 

Alavarez com a família, nome importante para a fundação de Lagarto, pois juntamente 

com sua família dedicava-se à criação de gado na região (Sergipe, 2008). A partir de 

1604 surgiram os primeiros engenhos de açúcar, além do cultivo de algodão, milho e 

feijão.  

A colonização do município de Lagarto centralizava-se em duas atividades 

principais: a cana-de-açúcar e a criação de gado. Após a consolidação das atividades 

houve o dinamismo a partir do desenvolvimento agrícola do algodão e da cana-de-

açúcar, houve o crescimento do comércio e o fortalecimento da criação de gado 

possibilitando a expansão do núcleo populacional.  

 A expansão do povoado culminou com a criação da freguesia, com a 

denominação de Nossa Senhora da Piedade de Pedra do Lagarto, por decreto episcopal 

de 11 de dezembro de 1979. Territorialmente, a freguesia era uma das maiores do 

estado, abrangendo a área da margem direita do rio Vaza Barris.  

 Em 1698 a Coroa portuguesa determinou que elevasse a freguesia a Vila de 

Lagarto. Na região de Lagarto onde se situava a Vila de Lagarto foi ocupada através da 

pecuária, com parte da produção para abastecer o recôncavo baiano. Segundo a 

historiadora Marta Thétis Nunes a Vila Nossa Senhora da Piedade de Lagarto, como a 

maioria das vilas sergipanas apresentava no século XVIII uma população dispersa, pois 

a maior parcela da população vivia na zona rural.  

No século XIX a Vila por se localizar numa área central da capitania de Sergipe 

Del Rei, configurava-se como área central do território da capitania, como ponto de 

passagem de mercadorias, boiadas, tropeiros, viajantes e comerciantes. No referido 

período, os moradores já desenvolviam o cultivo da mandioca (SOUZA M. A. 1942).  

No final do século XVIII Lagarto assumia a posição de maior exportador da 

capitania. A pecuária, atividade consolidada no território, era comercializado no Estado 

da Bahia e Pernambuco. Nesse período também se desenvolvia os cultivos de cereais 

e tubérculos principalmente na região do agreste do município de Lagarto.   
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A cultura do fumo, da laranja em 1989 assumem grande importância no cenário 

econômico do município de Lagarto, sendo produtos na época direcionados ao mercado 

externo. Nessa fase, o município recebe subsídios e assistência técnica da EMATER/SE 

(atual Endagro) e o crédito rural fornecido pelo Banco do Brasil. Além do 

desenvolvimento do município, essa fase marca também o crescimento econômico da 

região centro-sul do estado.  

O município de Lagarto apresenta no território mais de 100 povoados que 

compõem o município. Os principais são Colônia Treze, Açuzinho, Açu, Caraíbas, 

Brasília, Brejo, Jenipapo, Gameleiro, Urubutinga, Araçás, Estancinha,Urubu Grande, 

Boa Vista do Urubu, Coqueiro, Boieiro, Mariquita de Baixo,Mariquita de Cima, Tapera 

dos Modestos, Rio Fundo, Quilombo, Telha, Pururuca, Santo Antônio, Taperinha, 

Itaperinha, Tanque, Curralinho, Campo do Crioulo, Gavião, Oiteiros, Brejo, Moita 

Redonda, Fazenda Grande, Tapera do Saco, Sobrado, Pé da Serra do Qui, Luís Freire, 

Mangabeira, Rio das Vacas, Olhos d'Água, Pindoba, Barro Vermelho, Limoeiro, Fundão, 

etc. 

2. Caracterização Demográfica  

  

O município de Lagarto está localizado no território Centro Sul do estado de 

Sergipe. A divisão territorial foi estabelecida por meio do Decreto nº 24.338 de 2007 com 

a finalidade de criar Territórios de Planejamento com o objetivo de promover uma melhor 

gestão e desenvolvimento para o estado. No estado há os seguintes territórios: Alto 

Sertão Sergipano, Médio Sertão Sergipano, Agreste Central Sergipano, Baixo São 

Francisco, Leste Sergipano, Grande Aracaju, Centro Sul Sergipano, Sul Sergipano 

(Figura 137). 
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Figura 137 – Mapa das divisões territoriais do estado de Sergipe. 
 Fonte: SEMARH, 2014. 

 

O município de Lagarto no território Centro-Sul ocupa uma posição de centralidade, 

por apresentar ao longo das décadas um maior nível de desenvolvimento econômico, 

oferta de bens e serviços, sendo alicerçada numa economia fortalecida pelo setor 

primário da economia. Com uma população de 91.696 de acordo com o Censo 

Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  O município de 

Lagarto exerce influência além do território Centro-Sul, agrupando também o município 
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de Salgado, do território Sul Sergipano, mas, que se localiza adjacente ao território 

lagartense (Figura 138).  

 

 

Figura 138 - Mapa da centralidade do território centro sul sergipano. Fonte: SEMARH, 2014. 

Na contextualização dos municípios do Território Centro Sul Sergipano mensurou-

se a taxa de urbanização, obtida por meio da divisão da população urbana pela 

população total, multiplicando o valor por cem. Com base nesse calculo realizado com 

dados do Censo Demográfico do IBGE constatou-se que apenas o município de Riachão 

do Dantas apresenta uma taxa de urbanização inferior a cinquenta por cento. Os demais 

municípios apresentam taxas de urbanização que denotam o crescimento das cidades, 

a chegada de mais equipamentos urbanos, a maior oferta de serviços, e o  município de 

Lagarto apesar de apresentar a menor taxa de urbanização, 51,51% é o que centraliza 

a região, pela oferta de bens e serviços, por ter a maior oferta de empregos, e ser um 

polo de crescimento ascendente (Tabela 52).  
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Tabela 52 - Caracterização populacional do município de Lagarto/SE. 

Município 
População 

(2010) 
Área km2 

Taxa de 
urbanização (%) 

Lagarto 91.696 969.226 51,51% 

Simão Dias 48.733 559.615 52,77% 

Riachão do 
Dantas 

38.232 528.256 25,13% 

 

19.567 1.032.829 67,08% Tobias 
Barreto 

 
21.721 430.973 56% 

Poço Verde 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010. 
 

Com base nos Censos Demográficos e em estimativas realizadas por estudos 

socioeconômicos do Banco do Nordeste pode-se verificar o crescimento populacional 

do município de Lagarto, sendo ascendente do ano de 1991 com uma população de 

72.144 a 103.576 habitantes. O crescimento populacional de Lagarto ocorreu 

gradativamente devido ao aumento da expectativa de vida, diminuição da mortalidade 

infantil, aumento da esperança de vida ao nascer e aumento da imigração, advindos de 

outros municípios do estado de Sergipe (Tabela 53).  

 

Tabela 53 - Progressão do Crescimento da população do Município de Lagarto/SE. 

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

LAGARTO/SE (1991-2016) 

Ano População 

1991 72.144 

1996 74.956 

2000 83.334 
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2001 84.578 

2002 85.688 

2003 86.780 

2004 87.872 

2006 91.606 

2007 92.855 

2008 91.696 

2009 92.461 

2010 94.861 

2016 103.188 

2018 103.576  

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas, 2016. 

 

O município de Lagarto apresenta uma área territorial de 969 Km2 e de acordo 

com o Censo Demográfico de 2010 é de 94.861 habitantes, estimada para 2018 de 

103.576.  A densidade demográfica no território é de 97,9, estimada no ano de 2018 

para 106,5, acompanhando a tendência do estado de Sergipe. O crescimento da 

população de Lagarto está diretamente relacionado ao crescimento da população 

urbana do município. Com o crescimento da população, a cidade tem-se expandido para 

as áreas antes caracterizadas como zona rural, caracterizadas como antigas fazendas 

e sítios (Tabela 54).  

   
Tabela 54 - Caracterização populacional do município de Lagarto/SE 

Fonte: Informações socioeconômicas municipais do Banco do Nordeste, obtidas no IBGE e órgãos 

correlatos, 2016. 

 

O gráfico abaixo (Figura 139) demonstra a evolução da Densidade Demográfica 

do Brasil, Nordeste, Sergipe e o município de Lagarto conjunto de fazer um comparativo 

entre os territórios. Com os dados quantativos obtidos ficou demonstrado que o 

Unidade 

Área 
Territorial População (nº de pessoas) 

Densidade 
Demográfica 

Geográfica 
Km² 1991 2000 2010 2016 1991 2000 2010 2016 

Brasil 8.515.767 146.825.475 169.798.885 190.755.799 206.081.432 17,2 19,9 22,4 24,2 

Nordeste 1.554.291 42497540 47741426 53081950 56915936 27,3 30,7 34,2 36,6 

Sergipe 21.918 1.491.876 1.784.475 2.068.017 2.265.779 68,1 81,4 94,4 103,4 

Lagarto 969 72.144 83.334 94.861 103.188 74,5 86 97,9 106,5 
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município de Lagarto seguiu a tendência dos demais territórios de aumento da 

densidade demográfica, esse fator se deve ao crescimento dos espaços urbanos. 

 

Figura 139 – Gráfico da evolução da densidade demográfica por unidade geográfica – 1991 – 2016. 

Fonte: IBGE, 2015. 

Com os censos demográficos pode-se verificar a distribuição da população nos 

espaços urbanos e rurais do municipio de Lagarto. Com a Erro! Fonte de referência 

não encontrada. abaixo pode-se verificar que a população cresceu tanto na zona rural 

quanto na zona urbana do território. Pelas estatísticas pode-se verificar que há um 

equilibro no crescimento demográfico do município. A população urbana  em 1991 

contabilizava 32.538 habitantes, passando para 48.867 em 2010, crescimento de 50,1%. 

A população rural em 1991 somava 39.606 habitantes, no Censo Demográfico de 2010 

apresentava 45.994, demonstrando um crescimento de 16,1%.  

Tabela 55 - Caracterização da população urbana e rural do município de Lagarto/SE. 

Unidade 

Territorial 

 

População urbana (nº de pessoas) População rural (nº de pessoas) 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 
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Brasil 

 

110.990.9

90 

 

 

137.953.9

59 

 

 

160.925.7

92 

 

 

35.834.48

5 

 

 

31.844.9

26 

 

 

29.830.0

07 

 

Nordeste 

 

25.776.27

9 

 

 

32.975.42

5 

 

 

38.821.24

6 

 

 

16.721.26

1 

 

 

14.766.0

01 

 

 

14.260.7

04 

 

Sergipe 
1. .877 

 

1.273.226 

 

1.520.366 

 

488.999 

 

 

511.249 

 

 

547.651 

 

Lagarto 

 

32.538 

 

 

40.527 

 

 

48.867 

 

 

39.606 

 

 

42.807 

 

 

45.994 

 

Fonte: Censos Demográficos do IBGE, 2010. 

O gráfico abaixo (Figura 140) apresenta a evolução do crescimento demográfico 

do estado de Sergipe e do município de Lagarto, até o último Censo Demográfico 

realizado em 2010. Em 1991 a população sergipana contabilizava 1.491,876 habitantes, 

atingindo em 2010 2.068,017 habitantes. A população sergipana passou por grandes 

mudanças demográficas devido à redução da taxa de natalidade, diminuição da 

mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida. Em Sergipe, o envelhecimento da 

população acompanha o ritmo da população brasileira, e isso se deve ao 

desenvolvimento econômico, acompanhado do crescimento da urbanização, 

associados ao incremento das politicas públicas de melhorias sociais e de infraestrutura 

das cidades.  



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

343 

 

Figura 140 – Gráfico do crescimento demográfico do município de Lagarto/SE.  

Fonte: IBGE, 2014. 

Contudo, de acordo com estudos realizados pela Secretaria de Planejamento do 

Estado de Sergipe a população sergipana apresentou na última década um crescimento 

anula de 1,33%, entre os anos de 2003 e 2013. Conforme o IBGE, a população de 

Sergipe era de 2.201.539 pessoas. O Estado apresenta uma população urbanizada, 

com 73% dos domicílios em zona urbana.  A população sergipana encontra-se 

distribuída em oito territórios. De acordo com o Censo Demográfico de 2010 a 

distribuição relativa ocorria com o Agreste Central (11,2%), Alto Sertão (7,1%), Baixo 

São Francisco (6,1%), Centro Sul (10,8%), Grande Aracaju (45%), Leste (4,7%), Médio 

Sertão (3,1) e Sul (12%). Os municípios que concentram a maior parte da população do 

estado são Aracaju (27,6%), Nossa Senhora do Socorro (7,8%), Lagarto (4,6%) e 

Itabaiana (4,2%) (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SERGIPE, 

2019).  
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A população residente, contabilizada no último Censo Demográfico com 94.861 

habitantes, desse total 46.489 são homens  e 48.372 são mulheres. Nos domicílios há 

uma média de moradores de 3,43 pessoas. Na zona urbana há um quantitativo de 

23.143 homens para 25.724 mulheres. Na zona rural contabilizou-se 23.346 homens e 

22.648 mulheres. Na Tabela 55 abaixo está representada a distribuição da população 

por sexo e idade.  

Tabela 55 – Dustribição populacional por sexo e idade no município de Lagarto/SE 

Distribuição Homens Mulheres 

Pessoas 46.489 48.372 

Situação Domiciliar Homens Mulheres 

Urbana 23.143 25.724 

Rural 23.346 22.648 

Grupo de idade Homens Mulheres 

Menos de 1 ano de 

idade 

690 
635 

1 a 4 anos de idade 3.033 2.908 

5 a 9 anos 4.242 4.057 

10 a 14 anos de 

idade 

 

5.003 

 

4.871 

15 a 19 anos 4.754 4.802 

20 a 24 anos 4.299 4.453 

25 a 29 anos 3.957 4.033 

30 a 34 anos 3.477 3.668 

35 a 39 anos 3.200 3.548 

40 a 44 anos 3.050 3.220 
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45 a 49 anos 2.541 2.749 

50 a 54 anos 1.949 2.187 

55 a 59 anos 1.770 1.912 

60 a 64 anos 1.366 1.528 

65 a 69 anos 1.128 1.273 

70 a 74 anos 800 961 

75 a 79 anos 551 695 

80 a 84 anos 376 477 

85 a 89 anos 172 235 

90 a 94 anos 103 112 

95 a 99 anos 20 39 

100 anos ou mais 8 

 
9 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010. 

A população adulta que corresponde pessoas de 20 a 59 anos de idade no Censo 

Demográfico de 2010 perfaz o maior quantitativo de habitantes do município de Lagarto. 

O aumento da população adulta se deve ao decréscimo na taxa de natalidade, ao 

envelhecimento da população, como consequência também da diminuição da taxa de 

mortalidade na fase adulta e ao aumento da expectativa de vida (Figura 141).  
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Figura 141 – Piramide etária do município de Lagarto/SE. Fonte: IBGE, 2010. 
Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010. 

 

Um dos fatores que contribuíram para o aumento da população no município de 

Lagarto foi a migração de pessoas advindas de outras localidades e regiões. No último 

censo demográfico registrou-se que até 205 havia chegado ao município 5.134 pessoas, 

sendo 2.346 homens e 2.788 mulheres. A maior parcela se fixou na zona urbana 

totalizando 3.282 pessoas (Tabela 56). Pela descentralização dos serviços para as 

cidades mais desenvolvidas do estado de Sergipe, está ocorrendo um fenômeno de 

atração populacional pela oferta de emprego tanto no serviço público quanto no serviço 

privado.  

–  

Tabela 56 - Amostra da Migração  no município de Lagarto/SE. 

Amostra – Migração 

Pessoas de 5 anos ou mais 

de idade que não residiam no 

município em 31/07/2005 

5.134 Pessoas 

Sexo 

Masculino 2.346 Pessoas 

Feminino 3.000 Pessoas 
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Situação domiciliar 

Urbana 1.504 Pessoas 

Rural 842 Pessoas 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010. 

 

No município de Lagarto há 26.099 famílias, desse total 13.887 vivem na zona 

urbana e 12.212 na zona rural. A média de moradores é de 3,43 moradores perfazendo 

um total de 7.807 famílias (Erro! Fonte de referência não encontrada.). Pela redução 

na taxa de natalidade há um número expressivo de famílias com duas pessoas, 

contabilizando 7.135 famílias. Na zona rural é mais recorrente a existência de famílias 

mais numerosas, sendo identificado o número de 2.075 famílias com mais de cinco 

moradores.  

Tabela 57 - Caracterização das famílias por número de pessoas do município de Lagarto/SE. 

Famílias residentes em domicílios particulares 26.099 

Situação domiciliar 

Urbana 13.887 

Rural 12.212 

Número de componentes 

2 pessoas 7.135 

3 pessoas 7.807 

4 pessoas 6.212 

5 pessoas 2.870 

Mais de 5 pessoas 2.075 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010. 

Segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2010 há 27.602 domicílios, sendo 

14.549 na zona urbana e 13.053 na zona rural. Com relação aos bens duráveis há no 

município de Lagarto um total de 5.059 automóveis para uso particular, desse total, 

3.534 automóveis são de proprietários da zona rural. Com o levantamento verificou-se 

que a maior parcela dos domicílios tem geladeira, com 24.041 domicílios e televisores 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

348 

com 26.019, seguido de telefone celular 21.876 e rádio com 21.560 domicílios, fator 

importante para disseminação do Programa de Comunicação Social. Na Tabela 57 se 

verifica a distribuição os bens de uso duráveis nos domicílios do municípios de Lagarto, 

tanto na zona rural quanto na zona urbana.   

  

3. Trabalho e renda  

 

A população economicamente ativa do município de Lagarto perfaz um total de 

44.721 pessoas. Desse total 27.694 são pardos, 13.149 brancos, 3.211 negros e 

indígenas e amarelos somam 667. No gráfico abaixo está ilustrada a distribuição da 

população em porcentagem no território do município de Lagarto (Figura 142).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 142 – Gráfico da população economicamente ativa por etinia. Fonte: Censo Demográfico do 

IBGE, 2010. 

 Com relação à idade a população economicamente ativa do município de 

Lagarto, há uma maior empregabilidade da população na faixa etária adulta, por ser o 

grupo etário maior do município. Com os dados obtidos no Censo Demográfico do IBGE 

2010 identificou-se que nas faixas etárias de 20 a 24 anos há 6.541 pessoas 

trabalhando. Nessa faixa etária há uma adesão do setor terciário da economia pela 

busca de mão-de-obra comumente não especializada.  Entre as faixas etárias 25 a 29 

anos estão o segundo grupo mais economicamente ativo. Há uma diminuição da 
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população economicamente ativa adulta a partir das faixas etárias dos 45 a 49 anos, 

essa queda ocorre pela substituição dessa mão-de-obra por trabalhadores mais jovens, 

quando se trata de postos de trabalho que não exige maior grau de instrução e 

especialização (Figura 143).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Figura 143 – Gráfico da variação de idade do município de Lagarto/SE. Fonte: Censo Demográfico do 
IBGE, 2010. 

 

De acordo com dados obtidos no Censo Demográfico do IBGE de 2010 a 

população economicamente ativa sem grau de instrução somava 26.114 pessoas. Com 

ensino médio completo e superior 8.963 pessoas, com ensino superior 2.337 pessoas 

(Tabela 58). Vale ressaltar que esse cenário pode está sendo modificado a partir das 

politicas públicas sociais a exemplo do Bolsa Escola e também pelas instalações do 

Polo da Universidade Federal de Sergipe e Faculdade Ages.   

 

Tabela 58 - População economicamente ativa por nível de instrução. 

População Economicamente Ativa por Nível de instrução 

Sem instrução e fundamental 

incompleto 

26.114 
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Fundamental completo e médio 

incompleto 

7.150 

Médio completo e superior 

incompleto 

8.963 

Superior completo 2.337 

Não determinado 156 

Sexo 
 

Masculino 26.389 

Feminino 18.332 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010. 

 

O município de Lagarto apresenta uma economia diversificada nos setores 

primário, secundário e terciário. No quadro abaixo está distribuída a população 

economicamente ativa do município de Lagarto, destacando que o único grupo ocupado 

somente por homens é o grupo formado por membros das forças armadas, perfazendo 

94 trabalhadores. O grupo que emprega mais pessoas está classificado como 

Ocupações Elementares, que se caracteriza como postos trabalho inseridos nos setores 

secundário e terciário (), como estivador, atividades domésticas, carregador de carga, 

entre outros.  

 

Figura 144 – Centro da sede municipal, com comercio dos setores secundários e terciários. Fonte: 
Geofortes, 2019. 
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Por meio do quadro pode-se observar que nas atividades administrativas e do 

comércio há uma maior absorção da mão-de-obra feminina, como o setor administrativo 

que absorve 1.080 mulheres e 635 homens. No setor secundário a situação se inverte 

há uma maior absorção da mão-de-obra masculina com 2036 homens como operadores 

de instalações e máquinas e montadores e 1.021 mulheres nesse quadro. Nas 

atividades caracterizadas por uma maior exigência de mão-de-obra qualificada com 

nível de instrução superior há uma maior presença da mão-de-obra feminina totalizando 

1.743 mulheres e 773 homens (Tabela 59).  

Tabela 59 – Caracterização dos Postos de Trabalho por Grupos de Ocupação no município de 
Lagarto/SE. 

Caracterização dos Postos Trabalho por Grupos de Ocupação 

Grandes grupos de ocupação Qnt. 

Diretores e gerentes 

Homens 734 

Mulheres 322 

Membros das forças armadas 

Homens 94 

Ocupações elementares 

Homens 11.182 

Mulheres 6.906 

Operadores de instalações e máquinas e montadores 

Homens 2.036 

Mulheres 1.021 

Profissionais das ciências e intelectuais 

Homens 773 
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Mulheres 1.743 

Técnicos e profissionais de nível médio 

Homens 825 

Mulheres 493 

Trabalhadores de apoio administrativo 

Homens 635 

Mulheres 1.080 

Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados 

Homens 2.900 

Mulheres 3.187 

Trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da 

pesca 

Homens 2.184 

Mulheres 987 

Trabalhadores qualificados, operários e artesãos da construção, das 

artes mecânicas e outros ofícios 

Homens 3.362 

Mulheres 460 

Ocupações mal definidas 

Homens 563 

Mulheres 193 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010. 
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 Vale ressaltar que em 2016 o salário médio mensal no município de Lagarto era 

de 1,7 salários mínimos. Da população total para o total de pessoas ocupadas a 

proporção foi de 13,3%. Com relação aos domicílios com rendimentos mensais de até 

meio salário mínimo por pessoa, tinha 46,1% da população nessas condições.   

 

4. Economia  

 

 O município de Lagarto apresenta um contexto socioeconômico diversificado e 

dinâmico ao longo das décadas, marcado pelo desenvolvimento econômico dos setores 

da economia. No território do município os setores primário, secundário e terciário 

corroboram para que o município tenha tido do ano de 2010 a 2014 um aumento 

significativo no PIB Per capita de R$ 7.957 para R$12.125 respectivamente (Tabela 

60Erro! Fonte de referência não encontrada.).   

Tabela 60 - PIB Per Capita do Município de Lagarto/SE 

Unidade 

Geográfica 

PIB per capita, comparação por unidade geográfica com o 

Brasil – 2010 – 2014. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Brasil 20.372 22.749 24.821 26.517 28.500 

Nordeste 9.849 10.905 12.115 12.986 14.329 

Sergipe 12.768 13.929 15.564 16.094 16.883 

Lagarto 7.957 8.584 9.751 11.847 12.125 

Fonte: IBGE, 2016. 

O município de Lagarto ocupa a 4ª posição como município mais rico do Estado 

de Sergipe, com um PIB em milhões de 1.228. Segundo estudos realizados pelo Banco 

do Nordeste o Valor adicionado bruto em milhões é de R$ 1.088, desse total R$ 397 mil 

é referente à administração pública, R$ 400 mil dos serviços, R$ 182 mil da indústria e 

R$ 109 mil da agropecuária (Tabela 61).  

 

Tabela 61 - Panorama do Produto Interno Bruto do município de Lagarto/SE. 

Unidades 

geográficas 

PIB R$ 

milhões 

VAB R$ milhões 
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 Impostos 

R$ 

milhões 

 

VAB 

Total R$ 

milhões 

 

Agropecuária 

Indústria 

 

Serviços 

 

Adm. 

Pública 

 

Brasil 5.778.953 806.219 4.972.734 249.975 1.183.094 2.722.857 816.808 

Nordeste 805.099 96.086 709.014 44.841 137.497 354.586 172.089 

Sergipe 37.472 3.808 33.665 1.762 8.298 14.543 9.062 

Lagarto 1.228 140 1.088 109 182 400 397 

Fonte:IBGE, 2016. 

 

  De acordo com estudos econômicos realizados pelo banco do Nordeste, o PIB 

per capita do município de Lagarto se se subdivide em 36,5% para a administração 

pública, 36,8% para os serviços, 16,7% para a indústria e 10% para a agropecuária. O 

cenário econômico de Lagarto para essa avaliação acompanha a tendência do Brasil, 

Nordeste e Sergipe. Vale ressaltar que a atividade da agropecuária configura-se como 

consolidada no território lagartense, fator que mantém um equilíbrio na distribuição da 

população no município (Figura 145).  
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Figura 145 – Gráfico da variação da participação do PIB por região. Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto 

dos Municípios 2010-2014. 

   A agropecuária possibilitou criar as bases necessárias para o desenvolvimento 

da economia do município de lagarto. A área rural totaliza 119 povoados, com destaque 

para a Colônia Treze, Jenipapo, Brasília, Sobrado e Santo Antônio do Brejo. Na zona 

rural há o desenvolvimento de cultivos perenes e temporários, com destaque para as 

lavouras de acerola, laranja, mandioca, maracujá, fumo, laranja entre outros. Na tabela 

abaixo há a caracterização da produção agrícola do município de Lagarto, com destaque 

para a lavoura da mandioca, com área plantada de 8.305 hectares e 155.560 toneladas 

e valor de produção de 54.485 mil reais. O segundo cultivo de maior produção é a laranja 

com uma área de 4.420 hectares, 55.030 toneladas e um valor de produção de 20.151 

mil reais.  (Erro! Fonte de referência não encontrada.) . 

Tabela 62 - Caracterização da agricultura do município de Lagarto/SE. 

Produção agrícolas no município de Lagarto - SE – 2015 

 

Principais 

lavouras 1 

Área plantada 

(Hectares) 

Quantidade 

(toneladas) 

Rendimento 

médio (kg /h)  

Vlr. 

Produção(R$ 

mil) 

Total 19.243 - - 106.634 

Mandioca 8.305 155.560 18.731 54.485 

Laranja 4.420 53.030 12.107 20.151 

Maracujá 2.160 20.670 9.938 19.430 

Mamão 182 5.540 30.440 5.429 

Milho (em 

grão) 

2.220 6.450 3.603 2.967 

Feijão (em 

grão) 

1.280 973 839 1.207 

Fonte: Informações socioeconômicas municipais do Banco do Nordeste, obtidas no IBGE e órgãos 

correlatos, 2016. 

 

Os três setores da economia do município de Lagarto são fundamentais para a 

sustentação econômica do território lagartense. Nas pequenas propriedades rurais são 
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cultivados predominantemente fumo, laranja, mandioca, maracujá, acerola e outros 

cultivos, com presença de agroindústrias (Figura 146). Pela distribuição populacional no 

meio rural, praticamente metade do contingente populacional, há um baixo êxodo rural 

no município de Lagarto. Vale ressaltar que a distribuição da população rural é um fator 

que deve ser considerado no gerenciamento dos resíduos sólidos no município, pois 

comumente não há um manejo adequado na coleta e destinação final.  

 

Figura 146 – Construção agrícola pontual, sustentado por agronegócio de alta rentabilidade. Fonte: 
Geofortes, 2019. 

 

A pecuária no território do município Lagarto ocupa posição de destaque. O 

município apresenta elevado potencial pecuário, possuindo um dos maiores rebanhos 

do estado de Sergipe. De acordo com o Censo Agropecuário do IBGE, 2010 há 51.312 

cabeças de bovinos distribuídas em 2.233 estabelecimentos. O segundo maior rebanho 

é o de ovinos com 5.574 cabeças, distribuídos em 483 propriedades. O rebanho de 

equinos dinamiza a economia do setor pecuária, dada a valoração atribuída aos animais, 

contabilizando 3.965 cabeças, distribuídas 1.194 estabelecimentos (Tabela 63). A 

população economicamente ativa está presente agropecuária, de acordo com o Censo 

Demográfico do IBGE.  

Tabela 63 - Caracerização da Pecuária no município de Lagarto 

CARACTERIZAÇÃO DA PECUÁRIA NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE. 

Tipos de criação  Nº Classificação 

Asininos 
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Efetivo do rebanho (cabeças) 318 Cabeças 

Número de estabelecimentos agropecuários 

(estabelecimentos) 

207 Estabelecimentos 

Bovinos 
  

Efetivo do rebanho (cabeças) 51.312 Cabeças 

Número de estabelecimentos agropecuários 

(estabelecimentos) 

2.233 Estabelecimentos 

Caprinos 
  

Efetivo do rebanho (cabeças) 1.041 Cabeças 

Número de estabelecimentos agropecuários 

(estabelecimentos) 

73 Estabelecimentos 

Codornas 
  

Efetivo do rebanho (cabeças) 378 Cabeças 

Número de estabelecimentos agropecuários 

(estabelecimentos) 

16 Estabelecimentos 

Equinos 
  

Efetivo do rebanho (cabeças) 3.965 Cabeças 

Número de estabelecimentos agropecuários 

(estabelecimentos) 

1.194 Estabelecimentos 

Galináceos (galinhas, galos, frangas, frangos e 

pintos) 

  

Efetivo do rebanho (cabeças) 299.787 Cabeças 

Número de estabelecimentos agropecuários 

(estabelecimentos) 

1.796 Estabelecimentos 
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Muares 
  

Efetivo do rebanho (cabeças) 647 Cabeças 

Número  

de estabelecimentos agropecuários (estabelecimentos) 

473 Estabelecimentos 

Ovinos 
  

Efetivo do rebanho (cabeças) 5.574 Cabeças 

Número de estabelecimentos agropecuários 

(estabelecimentos) 

483 Estabelecimentos 

Patos, gansos, marrecos, perdizes e faisões 
  

Efetivo do rebanho (cabeças) 1.439 Cabeças 

Número de estabelecimentos agropecuários 

(estabelecimentos) 

134 Estabelecimentos 

Perus 
  

Efetivo do rebanho (cabeças) 292 Cabeças 

Número de estabelecimentos agropecuários 

(estabelecimentos) 

56 Estabelecimentos 

Suínos 
  

Efetivo do rebanho (cabeças) 2.586 Cabeças 

Número de estabelecimentos agropecuários 

(estabelecimentos) 

182 Estabelecimentos 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010. 

 

A partir do Censo Demográfico do IBGE o quantitativo do rebanho foi atualizado 

por estudos econômicos do Banco do Nordeste. Com os dados coletados observou-se 
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que houve um aumento do rebanho do último Censo Agropecuário de 2010 para o ano 

2015 (Tabela 64) e (Figura 147). 

 

Tabela 64 - Número de cabeças por criação no município de Lagarto - SE – 2015. 

Criações 

(cabeças) 

Brasil Nordeste Sergipe Lagarto 

Bovino 215.199.488 29.092.184 1.231.130 66.739 

Vacas ordenhadas 21.751.073 4.301.743 230.573 8.350 

Bubalino 1.365.636 130.032 139 38 

Equino 5.551.238 1.258.244 69.567 5.390 

Suíno – total 40.332.553 5.815.558 102.336 3.700 

Suíno - matrizes 4.826.495 1.153.955 10.336 440 

Caprino 9.614.722 8.909.076 24.754 3.950 

Ovino 18.410.551 11.149.336 205.151 26.200 

Galináceos – total 1.332.078.05

0 

158.295.760 8.294.641 1.380.000 

Galináceos – 

galinhas 

222.121.443 43.400.199 1.802.986 107.000 

Fonte:  IBGE, 2016. 
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Figura 147 – Gráfico da partificpação do produção municipal por lavoura do município Lagarto/SE. 
Fonte: IBGE, PAM 2015.  

Nota 1: A quantidade produzida de todos os cultivos está em toneladas, com exceção do coco-da-baía 
cuja unidade de medida é mil frutos e o rendimento médio em frutos/há 

 

O setor secundário do município de Lagarto é composto por comércio e serviços 

oferecidos pela administração pública. O comércio é diversificado, dinâmico e em ampla 

expansão. Os serviços e o comércio estão mais centralizados na sede do município, 

com aproximadamente 500 lojas com produtos e serviços variados. Há desde pequenas 

lojas até franquias de grupos maiores, a exemplo do Grupo Wal-Mart, hipermercado do 

grupo Gbarbosa e Todo Dia. Há lojas desde os ramos varejistas a atacados, de lojas de 

confecções a até revendedoras de carros (Figura 148). A diversificação do comércio de 

Lagarto faz com que outros municípios busquem produtos e serviços no município.  

 

38,7%

10,9%

66,4%

58,2%

1,1%

10,5%

Mandioca Laranja Maracujá Mamão Milho Feijão

Participação do valor da produção 
municipal no total do Estado por 

lavoura - 2015
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Figura 148 – Crediária de automóveis. Fonte: Geofortes, 2019. 

No município de Lagarto há seis agências bancárias, dos bancos: Caixa 

Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banese, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. O 

município apresenta serviços públicos necessários a população como hospitais, correio, 

faculdades, Campus da Universidade Federal de Sergipe. Com esse cenário econômico 

o município de Lagarto está se expandindo, diminuindo a saída da população para 

capital em busca de melhores de condições de estudo e trabalho. 

Entre as instituições de serviços, destacam-se CDL, SENAC, SEBRAE e Rotary 

Club de Lagarto. Um dos principais reflexos da expansão da cidade  de Lagarto é a 

implantação do shopping, que absorverá um grande número de pessoas para os postos 

de trabalho. Segue abaixo uma síntese dos estabelecimentos comerciais e dos tipos de 

serviços existentes no município: (Tabela 65). 

Tabela 65 - Distribuição da oferta de bens e serviços no município de Lagarto/SE. 

Distribuição da Oferta de Bens e Serviços no Município de Lagarto/SE. 

Turismo  

Balneário Bica 

Barragem Dionísio Machado 

Cachoeira do Saboeiro 

Calçadão Dom Pedro II 

Campus da Faculdade AGES 

Campus da UFS 

OACI Idiomas 

Parque das Palmeiras 

Prédio do Grupo Escolar Sylvio Romero 

(Futuras instalações da Academia Lagartense de Letras) 
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Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade 

Igreja Nossa Senhora do Rosário 

Igreja Santa Luzia (Colônia Treze) 

Igreja Santa Terezinha 

Igreja Nossa Senhora Aparecida (Cidade Nova) 

Praça Sílvio Romero 

Praça Filomeno Hora 

Praça da Piedade 

Rua Dr. Laudelino Freire 

Rua Dr. Lupicínio Barros 

Restaurantes 

Restaurantes – Refeições rápidas – Lanchonetes 

(Restaurants – Fast food – Snack bars) 

Biroska (Sto. Antônio) 

Carlitos Choperia 

Carne Assada 

Churrascaria do Pedro 

Churrascaria Espeto de Ouro 

Churrascaria Renascer 

Confraria Paulistana 

Pizzaria Barão 

Pizzaria Bayuvar 

Pizzaria Delirius 

Recheio & Cobertura 

São Domingos Choperia 

Serviços  

Casas lotéricas 

Complexo Progresso de Comunicação 

CVC (Viagens) Loja Lagarto 

Departamento Estadual de Trânsito (Detran) 

FM Aparecida 

FM Eldorado 

FM Juventude 

Líder Viagens e Turismo 

Prefeitura Municipal 

Pontos Banese 

Rotary Club de Lagarto 

Voyage – Agência de viagens e turismo 

Agências bancárias 

Banco do Brasil 
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Banco do Nordeste 

Banese 

Bradesco 

Caixa Econômica Federal 

Pronto-socorros  

Ambulatório Monsenhor Daltro 

Centro Médico José Vieira Filho 

Climel 

Clínica Orthomed 

Cliodonto 

Clínica Saint Germain 

Fisioclin 

Fisiolac 

INSS 

Hospital Nossa Senhora da Conceição 

Maternidade Zacharias Júnior 

Odontovida 

Physiomed 

Samed 

Unimagem – Ultrassonografia e Pediatria 

Urgências Médicas 

Imagem, fotografia, vídeo locadora  

Claucolor 

New Lab 

Color Center Express 

RP Filmagens 

Status Vídeo 

Digital Videofoto 

Moura Entretenimento 

Vestuários 

Moda (Fashion): 

A Elegante 

A Suly-tex 

Cia. do Pé 

Habyto 

Loja de Calçados São José 

Minas Calçados e Tecidos 

Opção Calçados 

Sapataria São José 
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Presentes/Decorações  

O Boticário 

A Pérola Jóias 

Lojas Ultralar 

Casa Bonita 

Fonseca & Carvalho 

Casa do Alumínio Vasconcelos 

Hiper G. Barbosa 

Insinuante 

Magazin José Corrêa Sobrinho 

Magazine Luiza 

Veículos: Revendas Autorizadas  

Azuki (Suzuki) 

Concorde Motos (Yamaha) 

Nordeste Motos (Honda) 

Samam Veículos (Fiat) 

Empresas de transporte  

Voyage 

São Geraldo 

Itapemirim 

Bomfim 

Rotasul 

Translagartense 

Coopertalse 

Coopervan 

Coopertal 

Fonte: LagartoNet, 2019 

Distribuição da Oferta de Bens e Serviços no Município de Lagarto/SE. 

Turismo  

Balneário Bica 

Barragem Dionísio Machado 

Cachoeira do Saboeiro 

Calçadão Dom Pedro II 

Campus da Faculdade AGES 

Campus da UFS 

OACI Idiomas 

Parque das Palmeiras 
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Prédio do Grupo Escolar Sylvio Romero 

(Futuras instalações da Academia Lagartense de Letras) 

Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade 

Igreja Nossa Senhora do Rosário 

Igreja Santa Luzia (Colônia Treze) 

Igreja Santa Terezinha 

Igreja Nossa Senhora Aparecida (Cidade Nova) 

Praça Sílvio Romero 

Praça Filomeno Hora 

Praça da Piedade 

Rua Dr. Laudelino Freire 

Rua Dr. Lupicínio Barros 

Restaurantes 

Restaurantes – Refeições rápidas – Lanchonetes 

(Restaurants – Fast food – Snack bars) 

Biroska (Sto. Antônio) 

Carlitos Choperia 

Carne Assada 

Churrascaria do Pedro 

Churrascaria Espeto de Ouro 

Churrascaria Renascer 

Confraria Paulistana 

Pizzaria Barão 

Pizzaria Bayuvar 

Pizzaria Delirius 

Recheio & Cobertura 

São Domingos Choperia 

Serviços  

Casas lotéricas 

Complexo Progresso de Comunicação 

CVC (Viagens) Loja Lagarto 

Departamento Estadual de Trânsito (Detran) 
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FM Aparecida 

FM Eldorado 

FM Juventude 

Líder Viagens e Turismo 

Prefeitura Municipal 

Pontos Banese 

Rotary Club de Lagarto 

Voyage – Agência de viagens e turismo 

Agências bancárias 

Banco do Brasil 

Banco do Nordeste 

Banese 

Bradesco 

Caixa Econômica Federal 

Imagem, fotografia, vídeo locadora  

Claucolor 

New Lab 

Color Center Express 

RP Filmagens 

Status Vídeo 

Digital Videofoto 

Moura Entretenimento 

Vestuários 

Moda (Fashion): 

A Elegante 

A Suly-tex 

Cia. do Pé 

Habyto 

Loja de Calçados São José 

Minas Calçados e Tecidos 

Opção Calçados 

Sapataria São José 
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Presentes/Decorações  

O Boticário 

A Pérola Jóias 

Lojas Ultralar 

Casa Bonita 

Fonseca & Carvalho 

Casa do Alumínio Vasconcelos 

Hiper G. Barbosa 

Insinuante 

Magazin José Corrêa Sobrinho 

Magazine Luiza 

Veículos: Revendas Autorizadas  

Azuki (Suzuki) 

Concorde Motos (Yamaha) 

Nordeste Motos (Honda) 

Samam Veículos (Fiat) 

Empresas de transporte  

Voyage 

São Geraldo 

Itapemirim 

Bomfim 

Rotasul 

Translagartense 

Coopertalse 

Coopervan 

Coopertal 

Fonte: LagartoNet, 2019 

 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

368 

 

Figura 149 - Empreendimentos presentes no município de Lagarto. Fonte: Geofortes, 2019 

Conforme censo demográfico do IBGE 2010 há 1.421 unidades empresariais no 

município de Lagarto.   Há 13.689 trabalhadores, desse total 12.033 são assalariados, 

com uma média salarial de 1,7 salários mínimos (Tabela 66). 

Tabela 66 - Unidades empresariais. 

Unidades locais (unidades) 1.421 Unidades 

Número de empresas atuantes (unidades) 1.348 Unidades 

Pessoal ocupado (pessoas) 13.689 Pessoas 

Pessoal ocupado assalariado (pessoas) 12.033 Pessoas 

Salário médio mensal (salários mínimos) 1,7 salários mínimos 

Fonte: Largatonet, 2019 

 

O setor industrial no município de lagarto está representado por empresas de 

diferentes portes.  A indústria Maratá pertencente ao Grupo Rocha e Vieira se 

caracteriza como a maior dentro do  Território Centro-Sul. Para a empregabilidade, o 

Grupo Maratá representa grande importância para a Território do Centro-Sul. Outra 

indústria de destaque no município de Lagarto é a fábrica de calçados Azaleia, sediada 
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no Povoado Brasília, de acordo com a SEDETEC gera cerca de 500 empregos diretos 

e indiretos (Tabela 67). 

 

Tabela 67 - Lista empresarial das principais empreendimentos do município Lagarto/SE. 

1. Indústrias Alimentícias Maratá 

2. Madel Móveis Indústria E Comércio - Lagarto Se - móveis e decoração  

3. Indústria De Velas Ltda  

4. Indústria Plástica S & S Ltda  

5. Slaiff Indústria & Comércio de Confeccoes  

6. Luk Móveis – Lagarto/SE - móveis e decoração - indústria de móveis, 

móveis  

7. Center Plásticos Ltda – plásticos  

8. A Ideal Calçados  

9. Eletrônica Itabaiana Ltda  

10. Moinho Senhor Bomfim  

11. Gilson José Silva  

12. I.V.L. Indústrias Vieira Ltda 

13. Fumo Rocha Indústria E Comércio Ltda  

14. Riplast Indústria De Embalagens Plásticas Ltda  

15. Marciano Indústria E Com Construção Civil Ltda 

16. Indústria Santa Cruz  

17. Isoeste Indústria e Comércio de Isolantes Térmicos Ltda  

Fonte: SEDETEC, 2018. 

 

https://www.planetabrasileiro.com/fumo-rocha-industria-e-comercio-ltda-cidade-nova-lagarto-se-F1109C3001ED441
https://www.planetabrasileiro.com/isoeste-industria-e-comercio-de-isolantes-termicos-ltda-F1008C80713D445
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De acordo com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da 

Ciência e Tecnologia – SEDETEC há no estado de Sergipe 17 arranjos produtivos locais 

(APL´s), que geram emprego e renda  em todo o  território sergipano. No município de 

Lagarto foram identificados os seguintes arranjos produtivos:  Esquadrias de Metal; 

Letras, Letreiros e Placas; Móveis; Aparelhamento de Placas de Mármores e Granitos; 

Medicamentos Homeopáticos e Alopáticos; Panificação Industrial; Serviços Gráficos; 

Artefatos de Cerâmica e Barro; Construção; Confecções; Produtos do Fumo; Alimentos; 

Limpeza e Polimento; Embalagens Plásticas; Máquinas e Equipamentos para Pecuária 

e Agricultura; Máquinas e Equipamentos para Uso industrial; Bebidas; Artefatos de 

Cimento e Gesso; Tapeçaria; Calçados; Recuperação de Sucatas de Alumínio; 

Desinfetantes; Fundição de Ferro e Aço; Artigos de Vidro; Extração Mineral e Britamento 

 

5. Educação  

O sistema de ensino do município de Lagarto é composto por creches, unidades 

de ensino básico e superior públicas e particulares. Por ser  um município estruturado 

economicamente no território centro-sul e sul sergipano agrega um número significativo 

de unidades escolares distribuídas na sede municipal e zona rural do território 

largatense.  

O município de Lagarto pelas especificidades dos setores econonômicos, 

desenvolveu-se também no setor terciário, estando presentes o Campus da Saúde da 

Universidade Federal de Sergipe, o Instituto Federal de Sergipe, a Universidade 

Tiradentes na modalidade de Ensino à distância, a Universidade Vale do Acaraú, 

Faculdade Dom Pedro II, Faculdade Ages e Ins 

 Instituições de ensino superior: Faculdade Dom Pedro II (antiga José Augusto 

Vieira), Universidade Vale do Acaraú, Universidade Tiradentes (EAD), Faculdade 

Ages,[8] Instituto Federal de Sergipe e o Campus Avançado da Saúde da Universidade 

Federal de Sergipe e Instituições de ensino profissionalizante: SENAC - Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial e SENAI. A unidade escolar mais próxima do CTR 

Ecolurb Lagarto/SE é a Escola Municipal Santiago Bispo, localizada no povoado 

Brasília, com a distância aproximada de 4 kilometros. Na Tabela 68 estão listadas as 

unidades escolares do ensino básico e creches localizadas no território largatense. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagarto_(Sergipe)#cite_note-8
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Tabela 68 - Classificação dos estabelecimentos escolares no município de Lagarto/SE. 

COL EST SEN MARIA DO CARMO 

NASCIMENTO ALVES  

 Centro 

ESCOLA ESTADUAL DR EVANDRO 

MENDES  

 Centro 

ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR 

JUAREZ SANTOS PRATA  

 Zona Rural 

ESCOLA ESTADUAL SENADOR LEITE 

NETO  

 Centro 

ESCOLA ESTADUAL NOSSA SRA DA 

PIEDADE 

 Centro 

ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR 

MARINHO  

 Povoado São José 

ESCOLA ESTADUAL MARIA AUGUSTA 

CARVALHO RIBEIRO  

 Bairro Ademar Carvalho 

ESC ROTARY CLUBE   Centro 

COLEGIO ESTADUAL SILVIO ROMERO  Centro 

COLEGIO ESTADUAL LUIZ ALVES DE 

OLIVEIRA  

 Povoado Colônia Treze 

COLEGIO ESTADUAL PROF ABELARDO 

ROMERO DANTAS 

 Centro 

ESCOLA ESTADUAL DOM MARIO RINO 

SIVIERI 

 Povoado Nova Horizonte 

http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/1
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/1
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/1
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/1
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/2
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/2
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/2
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/2
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/3
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/3
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/3
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/3
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/4
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/4
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/4
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/5
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/5
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/5
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/6
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/6
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/6
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/6
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO 

CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 

CAMPUS LAGARTO 

 Zona Rural 

CENTRO DE EDUCACAO JOSE 

ROSENDO DOS SANTOS 

 Zona Rural 

ESCOLA MUL ADELINA M DE SANTANA 

SOUZA 

 Centro 

ESCOLA MUL IRMA MARIA CANDIDA - 

POVOADO GENIPAPO 

 Povoado Jenipapo 

ESCOLA MUL ELIEZER PORTO  Zona Rural 

ESCOLA MUL JOAO PEDRO DE 

ARAUJO - POVOADO JENIPAPO 

 Povoado Jenipapo 

ESCOLA MUL ANTONIO FRANCISCO DE 

SOUZA 

 Zona Rural 

ESCOLA MUL ALBERTO SANTOS 

DUMONT 

 Zona Rural 

ESCOLA MUL DR ANIBAL FREIRE  Zona Rural 

ESCOLA MUL MATEUS JOSE DE 

OLIVEIRA 

 Bairro Cidade Nova 

UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCACAO 

INFANTIL SANTA LUZIA 

 Zona Rural 

ESCOLA MUL ANTONIO FRANCISCO DE 

JESUS 

 Zona Rural 

ESCOLA MUL LUIZA PEREIRA DO 

NASCIMENTO RODRIGUES 

 Centro 

ESCOLA MUL SANTIAGO BISPO  Povoado Brasília 

http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/7
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/7
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/7
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/7
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/7
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/8
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/8
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/8
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/9
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/9
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/9
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/10
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/10
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/10
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/10
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/11
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/11
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/11
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/12
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/12
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/12
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/12
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/13
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/13
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/13
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ESCOLA MUL PAULO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO 

 Povoado Matinha 

UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCACAO 

INFANTIL RAIMUNDA REIS 

 Bairro Aldemar  de Carvalho 

ESCOLA MUL EUDALIO DE LIMA  Zona Rural 

ESCOLA MUL INGLATERRA  Zona Rural 

UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCACAO 

INFANTIL SANTA TEREZINHA 

 Centro 

UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCACAO 

INFANTIL PROFESSORA MARIA 

VALDEREZ FREIRE PRATA - CRIANCA 

FELIZ 

 Laudelino Freire 

ESCOLA MUL SUECIA  Povoado São José 

ESCOLA MUL DONA EDUVIRGENS 

ARAUJO MENEZES 

 Zona Rural 

ESCOLA MUL ISMAEL SILVEIRA  Zona Rural 

 ESCOLA MUL ANTONIO XISTO DOS 

SANTOS 

 Zona Rural 

ESCOLA MUL NELSON FERREIRA DO 

NASCIMENTO 

 Povoado Luiz Loiola 

ESCOLA MUL DR LOURIVAL BATISTA   Centro 

UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCACAO 

INFANTIL ADALBERTO FONSECA 

 Povoado Novo Horizonte 

ESCOLA MUL DR SILVIO CEZAR LEITE  Zona Rural 

http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/14
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UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCACAO 

INFANTIL ESTEFANIA RODRIGUES DO 

NASCIMENTO 

 Povoado Matinha 

ESCOLA MUL PROF ADEILDE DE 

OLIVEIRA MONTEIRO 

 Zona Rural 

UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCACAO 

INFANTIL JOSE MARIA DE ALMEIDA  

 Zona Rural 

UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCACAO 

INFANTIL FELICIA MARIA DA PIEDADE 

 Conjunto Albano Franco 

ESCOLA MUL ARGENTINA  Zona Rural 

ESCOLA MUL MONS JASON BARBOSA 

COELHO 

 Zona Rural 

ESCOLA MUL DR JACONIAS DE 

ALMEIDA 

 Zona Rural 

ESCOLA MUL MARCO MACHADO DE 

ALMEIDA 

 Zona Rural 

UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCACAO 

INFANTIL VOVO MARCIONILIA 

 Zona Rural 

ESCOLA MUL PAULINO VIEIRA DO 

NASCIMENTO 

 Povoado Alto da Boa Vista 

ESCOLA MUL JOSE RIBEIRO DE SOUZA  Zona Rural 

UNIDADE MUNICIPAL EDUCACAO 

INFANTIL ANATOLIO GARCIA MORENO 

SOBRINHO 

 Povoado Jardim Campo Novo 

ESCOLA MUL FRANCISCO JOSE DE 

ALMEIDA 

 Povoado Mariquita 
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ESCOLA MUL JOSE BERNADINO DA 

FONSECA 

 Zona Rural 

ESCOLA MUL BRASIL   Zona Rural 

ESCOLA MUL JOSEFA DA CONCEICAO 

JESUS RAMOS 

 Zona Rural 

ESCOLA MUL PADRE POSSIDONIO 

PINHEIRO ROCHA 

 Zona Rural 

ESCOLA MUL MANOEL ESTEVES DE 

JESUS 

 Zona Rural 

ESCOLA MUL ROSENDO RIBEIRO DE 

SOUZA  

 Zona Rural 

ESCOLA MUL PEDRO BATISTA PRATA  Zona Rural 

ESCOLA MUL CHILE   Zona Rural 

ESCOLA MUL OTONIEL FRANCISCO DE 

JESUS – SE 

 Zona Rural 

ESCOLA MUL ISAIAS DE SOUZA 

LIBORIO –LIBORIO 

 Povoado Matinha  

ESCOLA MUL JOSE MARCELINO PRATA   Zona Rural 

ESCOLA MUL DIONIZIO DE ARAUJO 

MACHADO 

 Zona Rural 

UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCACAO 

INFANTIL VOVO ARACY FERREIRA 

 Povoado Jenipapo 

ESCOLA MUL JOAO PAULO 

RODRIGUES  

 Zona Rural 
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ESCOLA MUL PEDRO ALMEIDA 

VALADARES 

 Zona Rural 

ESCOLA MUL JOAO BARBOSA NETO   Zona Rural 

UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCACAO 

INFANTIL SOSSEGO DA MAMAE  

 Zona Rural 

ESCOLA MUL LAUDELINO PRATA 

LOIOLA 

 Zona Rural 

ESCOLA MUNICIPAL GOV AUGUSTO DO 

PRADO FRANCO  

 Centro  

ESCOLA MUL JOSE ALMEIDA 

MONTEIRO - 

 Zona Rural 

ESCOLA MUL ADERBAL SANTOS 

FONSECA  

 Zona Rural 

ESCOLA MUL BERILO SILVEIRA DIAS -  Zona Rural 

ESCOLA MUL ROSENDO JOSE DOS 

SANTOS  

 Zona Rural 

ESCOLA MUL FREI ALOISIO LIBORIO DE 

CARVALHO - JARDIM CAMPO NOVO 

 Bairro Jardim Campo Novo  

ESCOLA MUL MANOEL FRAGA DE 

ANDRADE  

 Zona Rural 

ESCOLA MUL JOSE MONTEIRO DE 

CARVALHO  

 Zona Rural 

ESCOLA MUL CANDIDO BARRETO 

MACHADO  

 Zona Rural 

ESCOLA MUL BALBINA MARIA DE 

JESUS - 

 Zona Rural 
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ESCOLA MUL PROFESSORA MIRENA 

MACHADO NASCIMENTO  

 Zona Rural 

 ESCOLA MUL JOAO BENICIO DOS 

SANTOS - 

 Zona Rural 

ESCOLA MUL MARIA LUIZA DA SILVA -  Zona Rural 

COLEGIO MUL FREI CRISTOVAO DE S 

HILARIO  

 Bairro Laudelino Freire 

ESCOLA MUL PROF ESMERALDA FLORA 

DE CARVALHO ARCIERE  

 Povoado Saco de Tigre 

ESCOLA MUL MONSENHOR JOAO 

BATISTA DE CARVALHO DALTRO  

 Zona Rural 

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE PAULA 

MENEZES LIMA  

 Bairro Aldemar de Cavalho 

ESCOLA MUL JOSE ANTONIO DOS 

SANTOS  

 Povoado São José  

CRECHE MARIA TELLES  Zona Rural 

CRECHE PEGUENO POLEGAR   Zona Rural 

CRECHE PEQUENO PRINCIPE   Zona Rural 

ESCOLA MARIANA OLIVEIRA FRANCA   Zona Rural 

ESCOLA MUL ANTONIO FRANCISCO DE 

MELO  

 Zona Rural 

ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO 

22 DE NOVEMBRO  

 Zona Rural 
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ESCOLA MUL PROFª JOSEFA IEDA 

VIANA DA FONSECA  

 Zona Rural 

ESCOLA MUL NORUEGA   Zona Rural 

ESCOLA MUL PROFª INES BARBOSA DE 

FARIAS  

 Zona Rural 

ESCOLA MUL PROF M DE LOURDES 

CONCEICAO  

 Zona Rural 

ESCOLA MUL RAIMUNDA RODRIGUES 

REIS  

 Zona Rural 

ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO 

JOSE GOMES DA SILVA  

 Zona Rural 

ESCOLA NOSSA SENHORA DAS 

GRACAS  

 Bairro Cidade Nova 

COLEGIO NS DA PIEDADE   Centro 

GREMIO ESCOLAR PEQUENO 

PRINCIPE  

 Centro 

COLEGIO MUNDIAL LTDA   Centro 

COLEGIO JOSE AUGUSTO VIEIRA   Bairro Cidade Nova 

ESCOLA GERACAO DO FUTURO   Centro 

COLEGIO ROSA VENERINI - ALDEMAR 

DE CARVALHO 

 Bairro Aldemar Carvalho 

ESCOLA ADVIR   Centro 

EDUCANDARIO ARCO IRIS  Povoado Colônia Treze 
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ESCOLINHA SOSSEGO DA MAMAE  Centro 

ESCOLINHA MUNDO MAGICO LTDA  Centro 

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS 

 Lot Frei Cristóvão 

COL CENECISTA LAUDELINO FREIRE  Centro 

CRECHE ALINE FONSECA CONCEICAO -  Povoado Jardim Campo Novo 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Lagarto, 2019. 

 

Com o Censo Demográfico de 2010 do IBGE identificou-se um significativo 

número de pessoas sem instrução ou com o apenas o ensino fundamental incompleto, 

totalizando 53.894 habitantes, desse total a maior parcela são pardos, 34.788 pessoas 

(Tabela 69). Na população largatense 11.477 pessoas apresentam o fundamental 

completo e o ensino médio incompleto, a maior parcela dos jovens entre 14 a 26 anos 

estão inseridos nesse total. No supracitado Censo identificou-se que 11.254 pessoas 

têm o ensino médio completo e superior incompleto. Com o superior completo foram 

2.543 pessoas. 

 Vale ressaltar que é provável que no próximo censo demográfico esse cenário 

mude com um aumento gradativo da escolarização da população, redução da evasão e 

uma maior progressão até o ensino superior, devido as políticas públicas, tais como 

bolsa família, bolsa escola, politíca de cotas, Prouni e demais ações locais da Secretaria 

de Educação do município de Lagarto.  

Tabela 69 - Nível de intruçã por etnia do município de Lagarto/SE. 

Nível de instrução 

 

SEM INSTRUÇÃO E FUNDAMENTAL INCOMPLETO 53.894 

Cor ou raça 
 

Amarela 465 

Branca 14.422 

Indígena 177 

http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/62
http://www.escolas.inf.br/se/lagarto/63
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Parda 34.788 

Preta 4.043 

FUNDAMENTAL COMPLETO E MÉDIO INCOMPLETO 11.477 

Cor ou raça 
 

Amarela 129 

Branca 3.908 

Indígena 5 

Parda 6.858 

Preta 577 

MÉDIO COMPLETO E SUPERIOR INCOMPLETO 11.254 

Cor ou raça 
 

Amarela 171 

Branca 3.970 

Indígena 10 

Parda 6.481 

Preta 622 

SUPERIOR COMPLETO 2.543 

Cor ou raça 
 

Amarela 66 

Branca 921 

Indígena 9 

Parda 1.358 

Preta 188 

NÃO DETERMINADO 219 

Cor ou raça 
 

Amarela 11 

Branca 95 

Parda 99 

Preta 14 

Fonte: PROINFO, 2008. 
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No Tabela 70 abaixo está representado o número de docentes por modalidade 

de ensino, sendo o maior quantitativo no ensino básico fundamental com 832 

professores, reduzindo significativamente no ensino médio com apenas 157 docentes. 

Nessa contextualização também está disposto o comparativo do  número de discentes 

por modalidade de ensino do município de Lagarto, estado Sergipe e Brasil.  

Tabela 70 - Quantidade dos docentes por série. 

Variável Lagarto Sergipe Brasil 

Pré-escola 241 32,46 2.812,32 

Fundamental 832 186,47 15.412,47 

Ensino médio 157 50,28 5.388,60 

Fonte: PROINFO, 2008. 

 

Por meio do Censo Demográfico do IBGE pode-se obter o número de escola por 

modalidade de ensino . Há no município de Lagarto 85 (oitenta e cinco) escolas que 

ofertam o ensino fundamental, 67 (sessenta e sete) que ofertam creche e apenas 08 

(oito) com ensino médio, descrito Tabela 71Erro! Fonte de referência não 

encontrada.. As escolas com ensino fundamental e creches estão melhor distribuídas 

nas zonas rural e urbanas do município de Lagarto/SE.  

Tabela 71 - Números de escolas por série. 

Variável Lagarto Sergipe Brasil 

Pré-escola 67 15,43 1.077,91 

Fundamental 85 19,94 1.447,05 

Ensino médio 8 2,64 271,64 

Fonte: PROINFO, 2008. 

 

O Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP realizou Censo Educacional no ano de 2012, no qual identificou-se 

que no ensino fundamental há 17.057discentes e 4.454 discentes no ensino médio, 
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demontrando a não continuidade para a maior parte dos jovens nos estudos. Na Tabela 

72 está demonstrada a distribuição das matriculas por modalidade de ensino.  

Tabela 72 - Matrículas por série. 

Variável Lagarto Sergipe Brasil 

Pré-escola 2.762 635,15 47.547,21 

Fundamental 17.057 3.628,63 297.024,98 

Ensino médio 4.454 817,39 83.768,52 

Fonte: (1)Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - 

Censo Educacional 2012. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da 

variável. 

6. Saúde 

 

Para caracterizar a saúde do município de Lagarto utilizou-se os dados 

estatísticos do IBGE e do Ministério da Saúde, com o Datasus. O município de Lagarto 

apresenta o segundo maior número de estabelecimentos de saúde do estado de 

Sergipe, contabilizando 62 estabelecimentos de saúde, na maior parcela municipais 

(Tabela 73Erro! Fonte de referência não encontrada.).  

 

Tabela 73 - Relação dos números de estabelecimentos de saúde no estado de Sergipe. 

Posição dos municípios em número de estabelecimentos de saúde 

em Sergipe. 

1º Aracaju 232 

2º Lagarto 62 

3º Itabaiana 51 

4º Nossa Senhora do Socorro 50 
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5º Estância 40 

 

Fonte: IBGE, 2014 

O sistema de saúde do município de Lagarto é composto por hospitais municipais, 

estaduais e um federal do campus da saúde da Universidade Federal de Sergipe. No 

Ministério da Saúde com  o datasus foi obtida a lista e a tipificação dos estabelecimentos 

de saúde públicos e particulares do município de Lagarto. Na Tabela 74 abaixo pode-se 

verificar a diversificação dos serviços na área de saúde existente no município, desde 

consultas a exames labotaroriais, como exemplo o hospital de olhos e o Centro 

Humanizado da Mulher.   

Tabela 74 - Relação dos estabelecimento de saúde do município de Lagarto/SE. 

Estabelecimento de Saúde do Município de Lagarto/SE, 

 

Estabelecimento CNES CNPJ Gestão 

Academia da saude de lagarto 7751052 - Municipal 

Ambulatorio monsenhor Daltro 5680468 00864591000145 Municipal 

Ana roberta carvalho silva 5553814 - Municipal 

Antonio alves da silva neto 3951766 - Municipal 

Apae lagarto 5905613 16456121000182 Municipal 

Banco de leite humano zoed 

bittencurt 2680165 - Municipal 

Biolab 2420708 03521687000107 Municipal 

Biolac 2420686 03926703000133 Municipal 

C s josefa barbosa dos reis romao 2420538 - Municipal 

C s raimunda reis 2420511 - Municipal 

C t a lagarto se 8015287 - Municipal 

Caps ad iii regional joao rosendo 

dos santos 6359825 - Municipal 

Caps ii aconchego 8015295 - Municipal 

Casa santa francisca romana 9118659 48555775004902 Municipal 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

384 

Estabelecimento de Saúde do Município de Lagarto/SE, 

 

Estabelecimento CNES CNPJ Gestão 

Cedime 3428478 03101038000491 Municipal 

Cemef 3382680 06308075000110 Municipal 

Centro de especialidades 

odontológicas 3976149 - Municipal 

Centro de fisioterapia de lagarto 5314836 - Municipal 

Centro de zoonoses de lagarto 2420619 - Municipal 

Centro humanizado a mulher 2420635 - Municipal 

Centro medico de atencao 

especializada zeze rocha 3093743 - Municipal 

Cer iii antonio fontes 9590161 - Municipal 

Cerest jose edezio dias do 

nascimento 6531644 - Municipal 

Cinsaude centro integrado de 

saude e day hospital 9355642 27805385000110 Municipal 

Climan 3836002 08188446000101 Municipal 

Climef 5134560 07821600000160 Municipal 

Climesa 6983189 11824146000178 Municipal 

Clinica adelia costa 6955894 13183699000114 Municipal 

Clinica de fonoaudiologia medicina 

e reabilitacao ltda 7463480 01605662000310 Municipal 

Clinica de olhos provisão 6730051 07302877000267 Municipal 

Clinica de saude da familia dr davi 

marcos de lima 2680122 - Municipal 

Clinica de saude da familia jose 

antonio maroto 2503808 - Municipal 

Clinica george henrique lemos de 

andrade 7946139 14705258000106 Municipal 

Clinica ginocheckup ltda 2420643 03756676000289 Municipal 

Cliodonto 5690544 07875562000128 Municipal 
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Estabelecimento de Saúde do Município de Lagarto/SE, 

 

Estabelecimento CNES CNPJ Gestão 

Coat 6126677 05943034000133 Municipal 

Consultorio de psicologia victor 

moura rocha 7816359 - Municipal 

Cristina maria correia de andrade 

pinto 3946282 - Municipal 

Dente x odontologia 9291008 12215304000155 Municipal 

Espaco progresso artur reis 7298692 13293538000183 Municipal 

Fabiano giglio furtado 6213553 - Municipal 

Farmacia popular do brasil de 

lagarto 6466842 05000601000207 Municipal 

Fazenda sao miguel 9118594 48555775001202 Municipal 

Fisiolac 2420724 04213408000100 Municipal 

Fonosaude 7012462 15384494000122 Municipal 

Hos hospital de olhos de sergipe 7115237 14295846000100 Municipal 

Hospital nossa senhora da 

conceicao 2421518 13366414000180 Estadual 

Hospital univ monsenhor joao 

batista de carvalho daltro 7903081 13031547000520 Municipal 

Hospital univ monsenhor joao 

batista de carvalho daltro 6568343 15126437003169 Estadual 

Instituto de prevencao anna hora 

prata 9478353 49150352002328 Municipal 

Iose 7081685 10974406000552 Municipal 

Jose aloisio souza vieira 5151422 - Municipal 

Labocito 5680085 09013911000128 Municipal 

Laboclinica 2680181 04859833000163 Municipal 

Labomed 2420716 03963091000159 Municipal 

Labosat 2420651 00495095000161 Municipal 

Lac laboratorio 5024765 07671976000135 Municipal 
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Estabelecimento de Saúde do Município de Lagarto/SE, 

 

Estabelecimento CNES CNPJ Gestão 

Ladclin 6122426 04732348000124 Municipal 

Lapodentes 7592019 13623755000194 Municipal 

Liliana alves de sousa barros 5200091 - Municipal 

Lucimar macedo de carvalho 

brandao 3925528 - Municipal 

Marta suzana de freitas buarque 7830971 - Municipal 

Maternidade zacarias junior 2503824 16457053000176 Estadual 

Medclise 3539970 04088261000166 Municipal 

Odonto 10x 5618940 02397830000391 Municipal 

Odontoclin 9185445 18586862000103 Municipal 

Oral book 7463243 18908546000100 Municipal 

Oral vip 9287531 22150907000170 Municipal 

Orthomed 5694515 08820360000141 Municipal 

P s povoado acu velho 2420627 - Municipal 

P s povoado luiz freire 2420600 - Municipal 

P s povoado mangabeira 2420732 - Municipal 

P s povoado mariquita 2420562 - Municipal 

P s povoado oiteiros 2420503 - Municipal 

P s povoado quilombo 2420791 - Municipal 

P s professor almeida 2680130 - Municipal 

Physiomed fisioterapia e medicina 

especializada 3313859 09117804000140 Municipal 

Physis 7892403 23419081000164 Municipal 

Posto de coleta eromed 6573967 07254043000223 Municipal 

Posto de saude povoado itaperinha 6224008 - Municipal 

Raytec 2420694 01871255000192 Municipal 

Reabilitar 9333886 27705728000175 Municipal 

Roberto resende silva 5191823 - Municipal 

Romulo palermo mendes 3850897 02197079000118 Municipal 
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Estabelecimento de Saúde do Município de Lagarto/SE, 

 

Estabelecimento CNES CNPJ Gestão 

Samed 7007396 03241036000155 Municipal 

Samu 192 usa lagarto 7016131 - Estadual 

Samu 192 usb lagarto 7016662 - Estadual 

Secretaria municipal de saude 6213545 - Municipal 

Sindicato trabalhadores rurais 2420813 13317698000115 Municipal 

U b s alcino correia dos santos 2420821 - Municipal 

U b s alto da boa vista 3048039 - Municipal 

U b s bairro jardim campo novo 3036537 - Municipal 

U b s cidade nova 2420805 - Municipal 

U b s edith kupller mendes 2420775 - Municipal 

U b s francisco hora alves 2420759 - Municipal 

U b s givalda dos santos almeida 2420570 - Municipal 

U b s jose serafim dos santos 2420546 - Municipal 

U b s leandro maciel 2420767 - Municipal 

U b s margarida do espirito santo 2420740 - Municipal 

U b s padre almeida 2420554 - Municipal 

U b s pe da serra 2420848 - Municipal 

U b s pedro felix dos santos 2503794 - Municipal 

U b s povoado araca 2680149 - Municipal 

U b s povoado juerana 2503786 - Municipal 

Unidade movel de lagarto 2420597 - Municipal 

Unimagem e pediatria ltda 3385132 04538231000104 Municipal 

Valdson rodrigues brandao 3921484 - Municipal 

Vasclin 6574025 09623431000189 Municipal 

Vigilancia sanitaria de lagarto 2420589 - Municipal 

Fonte: Datasus, 2019. 

 

De acordo com o IBGE a  taxa de mortalidade infantil do município de Lagarto é 

em média na cidade  de 13 para 1.000 nascidos vivos. No último censo contabilizou-se 
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que as internações por diarreia é de 07 (sete) para cada 1000 habitantes (Tabela 75). 

Com os dados obtidos no Datasus pode-se verificar a distribuição percentual das 

internações por grupo de causas e faixas etárias. O maior índice identificado foi de 

doenças infecciosas e parasitárias, comumente associadas ao saneamento ambiental 

inadequado ou ausente. As doenças do aparelho respiratório ocupam a segunda posição. 

Tabela 75 – Distribuição percentual das internações por grupo de causas e faixa etária. 

Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10 

(por local de residência) 

2009 

Capítulo CID 

Menor 

1 1 a 4 5 a 9 

10 a 

14 

15 a 

19 

20 a 

49 

50 a 

64 

65 e 

mais 

60 e 

mais Total 

I.   Algumas 

doenças infecciosas 

e parasitárias 29,3 34,1 29,6 12,2 1,7 3,1 5,5 5,7 5,5 9,1 

II.  Neoplasias 

(tumores) 0,8 - 1,5 12,2 0,5 3,9 3,9 2,5 2,8 3,1 

III. Doenças sangue 

órgãos hemat e 

transt imunitár 0,8 1,0 1,5 1,4 0,7 0,8 2,7 4,4 3,6 1,5 

IV.  Doenças 

endócrinas 

nutricionais e 

metabólicas 4,1 5,0 8,7 6,8 1,5 4,4 16,9 18,2 18,8 7,6 

V.   Transtornos 

mentais e 

comportamentais - - - - 1,0 1,9 1,0 - 0,1 1,1 

VI.  Doenças do 

sistema nervoso 0,8 0,2 1,5 0,7 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,5 

VII. Doenças do 

olho e anexos - - - - 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 

VIII.Doenças do 

ouvido e da apófise 

mastóide - - - - - 0,0 - - - 0,0 

IX.  Doenças do 

aparelho circulatório 1,1 0,4 1,0 0,7 0,7 5,4 29,7 34,8 34,2 10,5 

X.   Doenças do 

aparelho respiratório 44,4 46,7 28,1 17,0 1,7 2,9 10,3 13,2 12,1 12,5 
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XI.  Doenças do 

aparelho digestivo 1,5 4,8 6,6 9,5 5,8 12,0 14,4 10,3 10,4 10,1 

XII. Doenças da 

pele e do tecido 

subcutâneo 0,4 0,4 - - 0,5 0,7 0,5 - - 0,5 

XIII.Doenças sist 

osteomuscular e tec 

conjuntivo - 0,2 1,0 2,0 0,7 0,7 1,4 1,1 1,2 0,8 

XIV. Doenças do 

aparelho 

geniturinário 1,9 2,5 12,8 4,1 3,2 6,6 7,0 4,0 4,3 5,6 

XV.  Gravidez parto 

e puerpério - - - 15,0 75,0 47,0 - - - 28,5 

XVI. Algumas afec 

originadas no 

período perinatal 11,3 - - - 0,5 0,1 - - - 0,7 

XVII.Malf cong 

deformid e 

anomalias 

cromossômicas 0,8 2,3 1,5 2,7 0,7 0,1 - - - 0,5 

XVIII.Sint sinais e 

achad anorm ex clín 

e laborat - 0,6 0,5 0,7 1,0 0,5 0,7 0,9 0,9 0,6 

XIX. Lesões enven 

e alg out conseq 

causas externas 0,8 1,0 4,1 12,2 2,4 5,6 3,9 3,8 4,5 4,4 

XX.  Causas 

externas de 

morbidade e 

mortalidade - - - - - - - - - - 

XXI. Contatos com 

serviços de saúde 2,3 0,6 1,5 2,7 1,9 3,4 1,5 0,8 1,2 2,3 

CID 10ª Revisão 

não disponível ou 

não preenchido - - - - - - - - - - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010. 
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As internações hospitalares no municipio são basicamente de média e alta 

complexidade, totalizando no ano de 2009,  2.353.031,81 casos (Tabela 76). Essas 

internações são realizadas nos hospitais e clínicas especializadas. Com a implantação 

do Hospital Universitário no município incrementou os atendimentos, com melhor 

qualidade e maior número de atendimentos dentro do território largatense e outros 

municípios adjacentes. 

Tabela 76 - Total de internações hospitalares por complexidade. 

 

Valor total de internações hospitalares por complexidade, segundo tipo de 
financiamento  

 (Gestão Municipal)  

2009 

 Financiamento  

 
Atenção 
Básica  

Média 
complexidade 

Alta 
complexidade 

Não 
se 

aplica Total 

 Atenção Básica 
(PAB)  

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 Assistência 
Farmacêutica  

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 Fundo de Ações 
Estratégicas e 
Compensações 
FAEC  

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 Incentivo - MAC  
                         

-    
                         

-    
                         

-    
                         

-    
                         

-    

 Média e Alta 
Complexidade 
(MAC)  

                         
-    

          
2.353.031,81  

                         
-    

                         
-    

          
2.353.031,81  

 Vigilância em 
Saúde  

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 Não discriminado  
                         

-    
                         

-    
                         

-    
                         

-    
                         

-    

 Total  
                         

-    
          

2.353.031,81  
                         

-    
                         

-    
          

2.353.031,81  
Fonte: SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010. 

 

No tocante aos atendimentos ambulatoriais por complexidade no município de 

Lagarto são atendidos na Atenção Básica os casos de média complexidade somando   

um total de 13.628,75 habitantes atendidos. O maior número continua sendo de casos 

de média e alta complexidade totalizando 2.006.948,35, atendidos em unidades de 
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saúde de média complexidade, tais como os hospitais (Tabela 77). Vale ressaltar que 

os casos mais graves e de tratamento mais avançado são encaminhados aos hospitais 

da capital Aracaju, principalmente para o HUSE. 

Tabela 77 - Valor aprovado de atendimentos ambulatoriais por complexidade. 

Valor aprovado de atendimentos ambulatoriais por complexidade, segundo tipo 
de financiamento  

 (Gestão Municipal)  

2009 

Financiamento 

Atenção 

Básica 

Média 

complexidade 

Alta 

complexidade 

Não 

se 

aplica Total 

Atenção Básica 

(PAB) - - - - - 

Assistência 

Farmacêutica - - - - - 

Fundo de Ações 

Estratégicas e 

Compensações 

FAEC - - - - - 

Incentivo – MAC - - - - - 

Média e Alta 

Complexidade 

(MAC) 13.628,75 2.006.948,35 - - 2.020.577,10 

Vigilância em Saúde - - - - - 

Não discriminado - - - - - 

Total 13.628,75 2.006.948,35 - - 2.020.577,10 

Fonte: SIA/SUS. Situação da base de dados nacional em 30/04/2010. 

6.1. Saneamento ambiental  

 

A maior parcela das cidades brasileiras apresenta a ausência de saneamento 

básico ou se caracteriza como inadequado. As condições mínimas para atendimento a 

população de saneamento ambiental são água e esgoto tratados corretamente, manejo 

adequado de resíduos sólidos, pavimentação das vias urbanas e serviços de drenagem 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

392 

urbana. O incipiente saneamento ambiental praticado desencadeia problemas 

ambientais de diferentes magnitudes, como contaminação dos recursos ambientais 

fundamentais água e solo e a proliferação de doenças, tais como cólera, hepatite, 

dengue entre outras.  

 

Segundo dados do Censo Demográfico do IBGE, 2010, no município de Lagarto, 

28% dos domicílios apresenta esgotamento sanitário adequado, com sistema de 

tratamento via rede geral. Um total de 58,1% dos domicílios está situados em vias 

públicas com arborização, contudo, apenas 10,2% dos domicílios urbanas apresenta 

urbanização adequada com presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio.  

 

6.2. Abastecimento e Tratamento de Água e Rede de Esgoto 

 

De acordo com a Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, o município de 

Lagarto apresenta uma cobertura de praticamente cem por cento dos domicílios com a 

água tratada por rede geral. A distribuição de água tratada no município de Lagarto é 

feita pelo Sistema Integrado Piauitinga com captação de água no rio Piauitinga e na 

barragem Dionísio Machado, em seis poços profundos implantados em Salgado e na 

Serra do Qui,  inseridos na Bacia Hidrográfica do rio Piauí (DESO, 2019).  

Conforme dados da DESO o Sistema Piauitinga disponibiliza água para o consumo 

com descontinuidade. As atividades predominantes na região da bacia são a agricultura 

e pecuária. Segundo a Companhia o abastecimento do município de Lagarto contempla 

a sede municipal e mais trinta e dois povoados. Ressalta-se que a água para tratamento 

e distribuição nos povoados Brasília, Estancinha, Mariquita, Boa Vista do Urubu e Urubu 

Grande e Jenipapo é captada e poços profundos instalados nas respectivas localidades. 

A qualidade da água que abastece o município é regulamentada pelas Resoluções 

Conama nº 357/2005 e nº 396/2008.  

Por meio do Censo Demográfico de 2010 pode-se verificar que dos 27.602 

domicílios existentes em Lagarto, 20.294 são abastecidos por água via rede geral. Na 

zona rural do município é comum a coleta de água por poço, sendo constatados 2.302 

domicílios que fazem uso de água por poço dentro da propriedade e 2.479 domicílios 
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que utiliza água de poço fora da propriedade. Nos locais com escassez de água, realiza-

se o abastecimento de água por carro-pipa (Tabela 78).  

Tabela 78 - Caracterização quantitativa das formas de abastecimento de água do município de 
Lagarto/SE. 

Forma de abastecimento de água 

Poço ou nascente na propriedade 2.302 

Poço ou nascente fora da propriedade 2.479 

Rede geral 20.294 

Outra forma  

Água da chuva armazenada em cisterna 672 

Água da chuva armazenada de outra forma 130 

Carro-pipa 4 

Rio, açude, lago ou igarapé 555 

Outra 1.178 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010. 

 

O esgotamento sanitário no município de Lagarto é um dos principais problemas 

do saneamento ambiental do município, do total de 27.602 domicílios existentes, 25.149 

têm banheiro exclusivo dentro do domicílio. De acordo com o Censo Demográfico, 

apenas 4.359 domicílios faz a destinação do efluente via rede geral, 3.296 domicílios 

têm fossa séptica. Nas zonas rurais a forma mais comumente encontrada é a fossa 

rudimentar, conhecida como fossa negra, que se caracteriza como uma cava de 

recebimento de efluentes líquidos sem nenhum tipo de tratamento, sendo esse 

mecanismo extremamente danoso ao solo (Tabela 79). 

Tabela 79 - Esgotamento sanitário dos domicílios do município de Lagarto/SE. 

Esgotamento sanitário dos domicílios do município de lagarto/se 

Existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário  
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Nº de Domicílios  27.602 

Tinham banheiro  
 

Uso exclusivo do domicílio (domicílios) 25.149 

Tipo de esgotamento sanitário  
 

Rede geral de esgoto ou pluvial (domicílios) 4.359 

Fossa séptica (domicílios) 3.296 

Outro escoadouro  
 

Tinham sanitário (domicílios) 1.794 

Tipo de esgotamento sanitário  
 

Rede geral de esgoto ou pluvial (domicílios) 129 

Fossa séptica (domicílios) 125 

Outro escoadouro  
 

Não tinham banheiro nem sanitário (domicílios) 671 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010. 

 

7. RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

O município de Lagarto está inserido no Consórcio Público de Resíduos Sólidos e 

Saneamento Básico do Sul e Centro Sul Sergipano - CONSCENSUL, concentrando 

dezesseis municípios dos territórios Sul e Centro Sul de Sergipe. O consórcio tem como 

finalidade dá maior visibilidade as questões relacionadas ao saneamento básico. Por 

meio do consórcio objetiva-se instrumentalizar as cidades para as ações da coleta 

seletiva e de formação de recicladores, proporcionando melhorias sociais para as 

pessoas que vivenciam os lixões.  A Lei Federal 2305/2010 estabelece a extinção dos 

lixões para a substituição por aterros sanitários. 
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Art. 54.  A disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos, observado o disposto no § 1o do art. 9o, deverá ser 

implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação 

desta Lei.  

De acordo com o Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos Sul e Centro Sul - 

PIRS/SCS no estado de Sergipe, não há informações e dados consolidados para a 

caracterização dos resíduos sólidos uranos para a totalidade dos municípios. O IPEA 

(2012) apresentou uma estimativa realizada para o Brasil. Com o resultado ficou 

comprovado que a matéria orgânica perfaz mais da metade 51,4% dos resíduos 

urbanos, seguido dos materiais recicláveis como papel, papelão e embalagem longa 

vida (tetrapak), plástico, vidro, aço e alumínio, com quase 32%.  

Os valores apresentados na tabela demonstra que a matéria orgânica representa 

a maior quantidade de resíduos gerados, fator que representa os hábitos da maior 

parcela da população brasileira, sendo o desperdício um dos agravantes para o aumento 

da quantidade de resíduos sólidos gerados além do impacto originado pela produção do 

chorume.  

De acordo com o PIRS/SCS a composição gravimétrica e a geração das 

informações são fundamentais para o planejamento e intervenções relativas à gestão 

dos resíduos sólidos. Esse cálculo é feito com base nos percentuais de peso úmido, dos 

diversos materiais constituintes dos resíduos sólidos urbanos – RSU (Tabela 80). 

Tabela 80 - Quantitativo dos resíduos gerados pelo município de Lagarto/SE. 

 

Materiais 

 

% 

Quantidade (t/dia) 

 

2000 2008 

Material reciclável  31,9 47.558,5 58.527,4 

Metais  2,9 4.301,5 5.293,5 

Aço  2,3 3.424,0 4.213,7 

Alumínio  0,6 877,5 1.079,9 
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Papel, papelão e 

tetrapak  

13,1 19.499,9 23.997,4 

Plástico  13,5 20.191,1 24.847,9 

Plástico-filme  8,9 13.326,1 16.399,6 

Plástico rígido  4,6 6.865,0  8.448,3  

Vidro  2,4 3.566,1  4.388,6  

Matéria orgânica  51,4 76.655,3  94.335,1  

Outros  16,7 24.880,5  30.618,9  

Total  100,0 149.094,3  183.481,5  

Fonte: Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos Sul e Centro Sul - PIRS/SCS,  2014. 

  

Como a uma indisponibilidade de caracterização dos RSU de todos os municípios 

do Centro Sul Sergipano, procurou-se utilizar valores das frações de matéria orgânica, 

recicláveis e rejeitos, obtidos no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de 

Sergipe. Por meio do PIRS/SCS pode-se verificar a porcentagem dos resíduos sólidos 

de matéria orgânica, recicláveis e rejeitos gerados nos municípios sergipanos e 

evidenciou-se que a matéria orgânica ocupa a primeira posição, seguido dos recicláveis, 

em municípios de 30 a 100 mil habitantes, 70,5% produz matéria orgânica e nas cidades 

de 250 mil habitantes há hum milhão de pessoas há uma produção de 33,2% de 

resíduos sólidos recicláveis (Tabela 81).  

 

Tabela 81 - Frações da composição dos RSU de municípios sergipanos. 

Faixa populacional 

dos municípios 

Média da fração do resíduo (%) 

 Matéria orgânica 

 

Recicláveis 

 

Rejeitos 

Municípios até 10.000 32,3 26,4 41,3 
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Municípios de 10.001 

– 30.000 

48,0 27,1 24,9 

Municípios de 30.001 

– 100.000 

70,5 19,2 10,3 

Municípios de 100.001 

– 250.000 

59,2 15,4 25,4 

Municípios de 250.001 

– 1.000.000 

50,6 33,2 16,2 

Fonte: Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos Sul e Centro Sul - PIRS/SCS, 2014. 

 

O lixão do município de Lagarto está situado no povoado Santo Antônio, numa 

área disponibilizada pela prefeitura, na qual são depositadas toneladas de resíduos 

sólidos sem separação por classe.   Contudo, a área já se tornou insuficiente para a 

deposição continua no local, fator que irá se agravar, devido a expansão da sede 

municipal para as áreas adjacentes.  Há um outro lixão no município de Lagarto, o lixão 

da Colônia Treze, sendo tratado pelo catador visto no momento da vistoria, como 

propriedade particular.  

O Decreto Estadual nº 30.524 de 2017 dispõe sobre homologações dos Planos 

Intermunicipais do Agreste Central Sergipano, do Baixo São Francisco e Centro Sul 

Sergipano, do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, do Plano intermunicipal de 

Resíduos da Grande Aracaju e do Plano Estadual de Coleta Seletiva.  

Com o Censo Demográfico de 2010 e estimativa para o ano de 2018 pode-se 

identificar quantitativamente o cenário do manejo dos resíduos sólidos no município de 

Lagarto, dos 27.602 domicílios particulares permanentes 21.258 tem serviço de coleta 

de limpeza. No perímetro urbano a cobertura é de praticamente 100%, pois, na pesquisa 

foram identificados 1.001 domicílios que lançam os resíduos em terreno baldios, nas 

áreas rurais, como ocorre no estado de Sergipe, os moradores fazem o descarte final 

enterrando os resíduos sólidos dentro da propriedade (Tabela 82) (Figura 150).  
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Tabela 82 - Quantativo da destinação final do lixo por domicílio do território centro sul sergipano. 

Destinação final do lixo por domicílio dos municípios do território 

centro sul sergipano. 

Destino do lixo  

 

Sergipe  Aracaju  Lagarto 

Nº de domicílios  591.400 169.586 27.602 

Coletado  490.826 167.841 21.258 

Enterrado (na propriedade)  2.447 49 157 

Jogado em rio, lago ou 

mar  

439 71 - 

Jogado em terreno baldio 

ou logradouro  

15.859 661 1.001 

Queimado (na 

propriedade)  

79.565 599 5.043 

Outro destino  2.179 272 155 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010. 

 

 

Figura 150 - Descarte irregular de resíduos sólidos 
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De acordo com o IBGE nas pesquisas relacionadas a resíduos sólidos estima-se 

que a população produza diariamente por habitante de 0,450 a 0,700 kg. Por Lagarto 

ser caracterizada como uma cidade de médio porte para o estado de Sergipe, e acima 

de noventa mil habitantes estimou-se 0,500 kg por habitante. Na tabela abaixo tem uma 

estimativa na escala temporal de 1991 a 2018 quanto em média foi produzido por 

habitante dia para cada ano (Tabela 83). 

Tabela 83 - Quantitativo do crescimento populacional do município de Lagarto/SE. 

Crescimento da população do município de lagarto/se (1991-2016) 

Ano População Quantidade  

Quantidade de 

resíduo por t/dia 

1991 72.144 

0,500 kg 

36,072 

1996 74.956 37,478 

2000 83.334 41,667 

2001 84.578 42,289 

2002 85.688 42,844 

2003 86.780 43,390 

2004 87.872 43,936 

2006 91.606 45,803 

2007 92.855 46,427 

2008 91.696 45,848 

2009 92.461 46,230 

2010 94.861 47,430 

2016 103.188 51,594 

2018 103.576  51,788 

Fonte: IBGE, 2019 

Na visita in loco pode-se verificar que a área utilizada para deposição encontra-se 

degradada, relacionando os impactos oriundos do acúmulo de resíduos sólidos de 

diferentes tipos com o relevo da área, caracterizado como irregular, os danos ambientais 

não serão apenas no local do lixão. Os impactos são negativos e cumulativos, devido a 

forma como é realizada a disposição final sem qualquer separação dos tipos de 

materiais que são depositados, sendo o catador um dos mais impactados diretamente. 
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No município de Lagarto há uma estimativa de que 40 a 50 famílias sobrevivem dos 

resíduos sólidos depositados no lixão. No momento da visita in loco foi possível 

identificar alguns catadores que vivem do lixão diretamente.  

Conforme o PIRS/SCS a população dos municípios dos consórcios encontra-se 

principalmente nas faixas 1 (69%) e 2 (25%) e apenas Lagarto está na faixa 3. Há ainda 

que ser considerado o crescimento da geração per capita ao longo dos anos.  De acordo 

com a Secretaria de Planejamento do Estado de Sergipe a meta é a implantação da 

Politica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), contudo para que isso aconteça há de 

se erradicar cerca de 129 lixões instalados em todo o território sergipano. No município 

de Lagarto há como fora supracitado dois lixões com capacidade de recebimento de 

resíduos esgotada, em áreas susceptíveis a danos cumulativos e que podem atingir 

outros locais circunvizinhos.  

 

8. Cultura e lazer  

A caracterização cultural do município de Lagarto foi feita com dados extraídos da 

Secretaria de Cultura do município de Lagarto. A cultura popular largatense é 

representada por muitos grupos folclóricos, como a Chegança, Parafuso, Taieira, 

Cangaceiros, Zabumba, Quadrilhas e Silibrina.  

As princpais festividades anuais  no município são o Festival da Mandioca, 

Madereta, Vaquejada de Lagarto, Lagarto Folia, Exposição Estadual de Animais, 

Forroreta, Silibrina, LaGospel, Festa da Padroeira, Desfile Cívico-Militar.  

A religiosidade está presente na cultura do povo largatense, sendo a igreja católica 

a religião que agrega o maior número de fiéis sendo composta por seis paróquias: , 

sendo composta por 6 Paróquias: Nossa Senhora da Piedade (Centro), Santa 

Luzia (Pov. Colônia Treze), Nossa Senhora das Graças (Pov. Jenipapo) e Nossa 

Senhora de Fátima (Bairro São José - Conj. Loiola), Santa Luzia (Bairro Alto da Boa 

Vista) e Santa Teresinha do Menino Jesus (Bairro Novo Horizonte), todas estas 

vinculadas a Diocese de Estância (Secretaria de Cultura do município de Lagarto). 

No município há três ordens religiosas da igreja católica no município, as Irmãs 

Franciscanas de Nossa Senhora do  Bom Conselho e Pias Mestras Rosa Venerini e  
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Irmãs Camilianas. Os eventos religiosos são tratados como festividades a exemplo dos 

novenários, procissões, shows e quermesses.  

A igreja protestante também agrega um significativo número de fiéis, sendo 

presentes as igrejas: Batista, Assembleia de Deus, Adventista do Sétimo Dia, 

Testemunhas de Jeová, Presbiteriana, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 

Dias, Universal do Reino de Deus, Quandrangular, Igreja de Cristo Missão Monte Sinai 

e Mundial do Poder de Deus. A doutrina Espírita Kardecista e as matrizes africanas 

como Candomblé  e Umbanda estão presentes no município de Lagarto, reflexo da 

história do uso e ocupação do solo do território.   

A culinária do município é representativa e culturalmente repassadapor gerações 

como a famosa maniçoba,oferecida apenas ao sábados e o arroz de galinha nas sextas-

feiras e o vatapá aos domingos. Como pratos típicos do município de Lagarto tem o 

caruru, beijú de tapioca, malcasado, sopa de mocotó, pé-de-moleque, arroz doce e 

mugunzá.  

Os pontos turísticos do município de Lagarto de maior visitação são a Barragem 

Dionízio de Araújo Machado, a Cachoeira do Saboeiro, Fazenda Bonfim, Fazenda 

BoaVista da Cajazeira, por ter um casarão do século XIX em em estilo coloniale o 

Santuário Mariano de Nossa Senhora da Piedade, local onde existe uma imagem de La 

Pietá, que igual só há na Espanha, coroada com autorização de Sua Santidade o Papa 

João Paulo II(Secretaria de Cultura do município de Lagarto). 

9. Segurança 

 

Para contextualizar a segurança pública do município de Lagarto foi utilizado o 

relatório estatístico da Guarda Municipal de Lagarto-SE,  elaborado pela Secretaria 

Municipal da Ordem Pública e Defesa da Cidadania,referente ao ano de 2016. A Guarda 

Municipal de Lagarto foi criada pela Lei Complementar nº 45 e tem a  função de proteger 

os prédios públicos municipais e realizar o patrulhamento preventivo (Figura 151).  
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Figura 151 - Secretaria Municipal da Ordem Pública e da Defesa Da Cidadania, Lagarto-SE. Fonte: 

GeoFortes, 2019. 

 

A Guarda Municipal de Lagarto criada pela lei complementar nº 45, instituição civil 

uniformizada. Com atribuições de proteger os prédios públicos municipais e realizar o 

patrulhamento preventivo conforme lei Federal 13.022/2014, missão da Guarda 

Municipal é prestar um serviço de excelência para população lagartense. As ações da 

Guarda Municipal configuram-se desde ações de rondas preventivas em Escolas, 

Postos de Saúdes,Crás, a rondas preventivas em praças publicas e logradouros 

públicos.  

No ano de 2016 foram contabilizados um total de mais de 1400ações dentre estas 

podemos destacar a recuperação de veículos e a retirada de armade fogo das ruas d o 

município, minimizando os crimes de agressão, latrocínio e homicídios (Tabela 84). 

Tabela 84 – Relatório estatístico das ocorrências da guarda municipal de Lagarto/SE. 

 

Números de ocorrências . 

Solicitação da gm via ofícios 83 

Rondas preventivas em escolas 162 

Rondas preventivas em postos de saúde e cras. 139 

Rondas preventivas a pé. 85 

Rondas preventivas na feira livre. 82 
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Fonte: Livro de ocorrências em Lagarto-SE. 

 De acordo com a Secretaria de Segurança Pública SSP para o ano de 2018 houve 

redução nos índices de violência referentes a homicídios dolosos em Lagarto de 36,6%. 

O município faz parte da 7ºBPM da polícia militar e conta com delegacia de polícia civil, 

localizada no centro.  

10. Organização Pública 

A organização pública do município de Lagarto é executada com base na Lei 

Orgânica, alterada pelas Emendas nº 1 de 2001, nº 02 de 2003, nº 03 de 2005 e nº 4, 

de 2005. A Lei complementar nº 01/97 que dispõe sobre a estrutura e funcionamento 

Apoio ao trânsito (lei seca) 3 

Depedração do patrimônio 3 

Furto, roubo assaltos (respostas às vítimas) 35 

Armas apreendidas (arma de fogo) 1 

Rondas motorizadas bairros. 116 

Rondas motorizadas povoados. 68 

Apoio ao trânsito apreensão de veículos 28 

Veículos recuperados / restrição de roubo 6 

Apoio ao trânsito acidente 14 

P.o centro comercial 324 

P.b praças 214 

Pertubação do sossego. 34 

Primeiros socorros 11 

Prisões (b.o) encaminhamento a drl. 19 

Total/ serviços prestados. 1428 
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da administração do município de Lagarto e dá outras providências. No Art. 2º discorre 

que a Administração Municipal é compreendida da Administração Direta, constituída 

pelos órgãos integrantes do Gabinete do Prefeito, Secretaria Chefe de Gabinete, 

Assessoria, as Secretarias Municipais, os Departamentos e os demais órgãos 

integrados nas suas estruturas administrativas. Parágrafo Único - Os órgãos da 

Administração Direta se relacionam por vínculos hierárquicos, com subordinação 

última ao Prefeito Municipal. 

10.1. Órgãos de apoio e assessoramento 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL – SECOM 

 GABINETE DO PREFEITO – GP 

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM 

 SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS – SEAPRI 

 

10.2. Órgãos de natureza instrumental 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – SEMAD 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEFIN 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – SEPLAN 

 

10.3. Órgãos de natureza operacional 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO – 

SEMICT 

 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED 

 

10.4. Órgãos vinculados 

 

o Conselho Municipal de Educação 

o Conselho de Alimentação Escolar – CAE 

o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.  

 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

405 

 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, DA JUVENTUDE E DO ESPORTE – 

SECJESP 

 

10.5. Órgãos vinculados 

 

o Biblioteca Municipal José Vicente de Carvalho 

o Biblioteca Municipal Professora Alice Cirila da Silva 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO 

RURAL – SEMAGRI 

 SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA E DA DEFESA DA 

CIDADANIA – SEMOP 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS 

PÚBLICAS – SEMDURB 

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS 

 

10.6. Órgãos vinculados 

Tabela 85 - Unidades Básica de Saúde. 

UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE 

Unidade Endereço 

CSF Dr. Davi Marcos de Lima Conjunto Albano Franco 

CSF José Marcos Maroto Avenida Contorno S/N – Bairro 

Exposição 

UBS Maria do Carmo Alves Avenida Machado S/N – Bairro 

Ademar de Carvalho 

UBS Padre Almeida Povoado Colônia Treze 

UBS Edith Kupller Mendes Povoado Campo do Crioulo 

UBS Pedro Félix dos Santos Povoado Pururuca 

UBS Leandro Maciel Rua Nilo Romero S/N – Bairro Centro 

UBS Cidade Nova Rua São José, 415 – Bairro Cidade 

Nova 
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UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE 

Unidade Endereço 

UBS José Serafim dos Santos Povoado Brejo 

UBS Alcino Correa dos Santos Povoado Olhos D’Água 

UBS Jerônimo Reis Povoado Jenipapo 

UBS Artur de Oliveira Reis Povoado Brasília 

UBS Alto da Boa Vista Rua José Patrício do Nascimento S/N 

– Bairro Alto da Boa Vista 

UBS Pé da Serra Povoado Pé da Serra 

UBS Margarida do Espírito Santo Povoado Açuzinho 

UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

Unidade Endereço 

CEREST Avenida Cândido Barreto Machado 

S/N – Conjunto Laudelino Freire 

Centro de Especialidades Médicas Avenida Francisco Garcês, 73 – Bairro 

Centro 

CAPS AD Avenida Libério Monteiro, 373 – Bairro 

Centro 

Unidade de Acolhimento Rua Josias Machado, 453 – Bairro 

Centro 

CAPS II Aconchego Rua Josias Correia Fontes, 228 – 

Bairro Centro 

Residência Terapêutica Travessa Josias Machado, 108 – 

Bairro Centro 

CEO – Centro de Especialidades 

Odontológicas 

Avenida Contorno II, 1323 – Bairro 

Centro 

Fisioterapia Rua Dr. Nilo Romero, 109 – Bairro 

Centro 

UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Unidade Endereço 
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UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE 

Unidade Endereço 

Centro de Controle de Zoonoses e 

Endemias 

Travessa Gustavo Hora, S/N – Bairro 

Pratas 

CTA – Centro de Testagem e 

Aconselhamento 

Avenida Francisco Garcês, S/N – 

Bairro Centro 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO 

TRABALHO – SEDEST 

ÓRGÃOS VINCULADOS: 

o CRAS José Francisco Rodrigues (CRAS I) 

o CRAS Joaquim Alexandre da Conceição (CRAS II) 

o CRAS Nelson Batista (CRAS III) 

o CREAS 

o Conselho Tutelar 

o NAT - Nucleo de Apoio ao Trabalhador 

o Casa dos Conselhos 

 

11. Patrimônio Arqueológico 

 Na análise do Patrimônio Arqueológico para área pleiteada para implantação da 

CTR Ecolurb Lagarto, o empreendedor protocolou no Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) a ficha de caracterização do empreendimento (FCA) com a 

finalidade de enquadrar o empreendimento de acordo Instrução Normativa do IPHAN nº 

01/2015, com o Art. 11º e Anexos I e II, que estabelece os procedimentos administrativos 

a serem observados pelo IPHAN nos processos de Licenciamento Ambiental.  

Art. 11. O TRE indicará a elaboração dos seguintes 

documentos: 

I - para todos os bens acautelados de que trata esta 

Instrução Normativa, excluídos os arqueológicos, deverá 
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ser elaborado o Relatório de Avaliação de Impacto aos 

Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados; 

II - para o patrimônio arqueológico passível de 

identificação fora de áreas tombadas e de seus entornos 

deverão ser observados os procedimentos descritos na 

tabela constante do Anexo I desta Instrução Normativa; e 

III – nos casos em que o empreendimento se localizar em 

áreas tombadas pelo Decreto Lei nº 25, de 1937, a 

aplicação da presente normativa e a classificação prevista 

no Anexo II deverão considerar a preservação dos valores 

protegidos, assim como a eventual necessidade de 

aprofundamento das pesquisas arqueológicas. 

 Os bens arqueológicos de acordo com o IPHAN deverão ser protegidos, de 

acordo com a Constituição Brasileira de 1988, no artigo 216, bem como da Lei nº que 

estabelece as bases da politica  e do regime de proteção e valorização do patrimônio 

cultural.  

 Por meio do FCA da área da CTR Ecolurb Lagarto pode-se obter as seguintes 

informações do IPHAN que tanto a área diretamente afetada quanto a área de influência 

direta, apresenta baixo potencial arqueológico, portanto não há impeditivo ambiental, 

não havendo impeditivo para o licenciamento ambiental do área. Ressalta-se que o 

empreendedor firmou um  Termo de Compromisso – TCE, em conformidade com o 

Anexo III da Instrução Normativa IPHAN nº 01, de 25 de março de 2015. O 

empreendedor ficará comprometido de executar um Programa de Educação Patrimonial, 

que virá como item do Programa de Educação Ambiental, por ser algo diretamente 

relacionado com a paisagem e possui um caráter social.  

 O Programa de Educação Patrimonial será feito com duas vertentes de públicos-

alvo, os trabalhadores que atuarão na CTR e população do município de Lagarto. O 

programa será ofertado a população com textos informativos, palestras, conferências, 

simpósios, seminários e afins, visando o repasse da preservação, manutenção e 
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restauração dos bens arqueológicos e culturais. Segue em anexo a FCA do 

empreendimentos e documentos correlatos.  

 

8. INDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

AMBIENTAIS 

 

8.1. Avaliação dos impactos ambientais 

 

Com base na  Resolução Conama nº 001/86, Art. 1º, Impacto ambiental é qualquer  

alteração das propriedades químicas,  biológicas e físicas do meio ambiente, causada 

por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem 

direta ou indiretamente a saúde, a segurança, e o bem estar da população; as atividades 

sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias ambientais a 

qualidade dos recursos ambientais. 

A matriz de impacto ambiental indicará para cada impacto com  as ações de 

controle, monitoramento e medição dos supracitados impactos. A análise trará a fase 

de execução do Projeto, as ações de controle e monitoramento e ou medição.  

8.2. Aspectos Metodológicos do Processo De Avaliação 

 

A Avaliação de Impacto Ambiental-AIA tem sido vista como um instrumento de 

planejamento, isto é, como um instrumento de prevenção do dano ambiental e como um 

procedimento definido no âmbito das políticas públicas, usualmente associado a alguma 

forma de processo decisório, como o licenciamento ambiental. 

Na AIA do CTR Ecolurb Lagarto estão dispostos os aspectos e impactos 

ambientais. Na caracterização dos impactos ambientais definiu-se como parâmetro a 

Condição de Operação; Incidência e Temporalidade. Para a avaliação dos impactos 

ambientais da execução do CTR Ecolurb Lagarto atribiu-se os parametros de Escala; 

Severdidade; Imagem (paisagem); Probabilidade; Classificação de GEE (Gases de 

Efeito Estufa); Significância, e Repetitividade.  

8.2.1. Metodologia 
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Como método de avaliação ambiental dos impactos ambientais do CTR Projeto de 

Aterro da Ecolurb elaborou-se matrizes de impactos ambientais relacionando as fases 

do empreendimento, com as consequências aos meios físico, biótico e socioeconômico. 

Com as matrizes podem ser associados os impactos das intervenções do 

empreendimento. Nos quadrantes da matriz e as intercenções de linhas e colunas há a 

descrição de cada impacto ambiental associado e os múltiplos efeitos que pode 

ocasionar, dentro das fases de execução do empreendimento.  

Vale destacar que a avaliação ambiental proposta na matriz selecionou alguns 

atributos ambientais como incidência; repeititividade; escala; severidade; imagem; 

probabilidade; Classificação e Emissão de GEE; Significância e repetitividade. Na matriz 

após a mensuração e classificação do impacto ambiental são propostas as ações de 

controle e/ou medição (Tabela 86).  

Tabela 86 - Classificação de Impactos Ambientais 

 

Impacto 

 

 

Classificação 

 

Classificação 

Impacto positivo ou benéfico consiste  numa consequência 

que se reflete em medidas para  melhorar e/ou  potencializar 

aspectos ambientais.  

Impacto negativo ou adverso caracteriza-se como resultados 

que ocasionam danos ambientais, pela ação antrópica.  

 

Incidência Impacto direto relaciona-se como uma reação de causa e 

efeito ao meio ambiente  

Impacto indireto é resultante de uma ação secundária em 

relação a intervenção,  e que pode gerar diferentes reações 

em diferentes escalas. 



 

        

CRT Central de Tratamento de Resíduos no Município de Lagarto/SE. 

 

Aracaju/SE Abril de 2019 
 

411 

Escala Impacto pontual ocorre na área da atividade, com escala 

delimitada, estando dentro da área diretamente afetada.  

 

Impacto local quando ocorre dentro da área da atividade, 

podendo se expandir as imediações, atingindo as áreas 

diretamente afetada, e de influência direta.  

Impacto regional quando ocorre além da área da atividade se 

propagando regionalmente. 

Temporalidade 

 

 

Impacto imediato quando o efeito se dá no mesmo momento 

da intervenção.  

Impacto em médio prazo quando o reflexo se dá num tempo 

secundário a ação. 

Impacto em longo prazo quando as consequências da ação se 

reflete a longo prazo, a partir da intervenção.  

 

 

Serveridade 

  

Avalia a capacidade do aspecto causar danos ao meio 

ambiente.Representa a dimensão do dano ambiental, sendo 

diretamente relacionada pela tipologia do aspecto ambiental 

que gerou o impacto ambiental.  

 

Fonte: Geofortes, 2019.  

  Os impactos ambientais identificados e classificados foram avaliados de 

acordo com os parâmetros de Probabilidade; Significância; Classificação de 

Emissão de GEE e Repetitividade, conforme quadro abaixo (Tabela 12):  

Tabela 87 – Parâmetros e critérios utilizados nas matrizes de impactos. 

Parâmetro Critérios 
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Probabilidade Avalia a probabilidade de ocorrência do impacto durante a 
atividade. 
 

 

Significância 

É resultante da somatória da pontuação atrbuída a escala,  
severidade, imagem e probabilidade é determinada a significância 
dos aspectos  e impactos ambientais.     
 

Classificação 
de Emissão de 
GEE 

Avalia o grau de contribuição dos impactos para as mudanças 
climáticas. 
 

Repetitividade  Representa a quantificação do aspecto que ocorre em mais de 
75% das atividades.  
 

Fonte: Geofortes, 2019.  

 

8.3. Identificação, Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

A Avaliação de Impacto Ambiental constitui-se num instrumental fundamental para 

ações preventivas de impactos e danos ambientais. Por meio da AIA estabelece o 

planejamento para as ações mitigadoras associadas a cada impacto. No licenciamento 

ambiental  de empreendimentos que gerem passivos ambientais siginificativos é 

fundamental a AIA.  

 Na Matriz de Impacto da AIA  está mensurado  os dados coletados para 

elaboração do diaganóstico, as fases de planejamento até encerramento do CTR 

Ecolurb Lagarto. Com a análise ambiental apresentada nas matrizes pode-se prever as 

alterações nos componentes físico, biótico e socioeconômico, que afetam as 

propriedades físicas e químicas do meio ambiente. 

 

 

 

8.4. Matrizes de Impactos (Documento a parte) 
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9. MEDIDAS METIGADORAS (DOCUMENTO A PARTE) 
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10. PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS 

IMPACTOS (DOCUMENTOS A PARTE) 
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11. RIMA (DOCUMENTO A PARTE) 
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12. ANÁLISE DE RISCO DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO 

DO EMPREENDIMENTO E MEDIDAS PROPOSTAS PARA REDUÇÃO OU 

ELIMINAÇÃO DE EVENTOS ACIDENTAIS 

 

12. 1. Plano de gerenciamento de risco – pgr e plano de ação de emergência 

– pae 

Entende-se que todos os projetos possuem riscos, pois são empreendimentos 

únicos com graus variados de complexidade que visam proporcionar benefícios. O 

gerenciamento dos riscos do projeto tem como objetivo a identificação e gerenciamento 

dos riscos que não são considerados nos outros processos. (PMI,2017, p. 435). 

 

O risco é um evento ou condição incerta que podem ocorrer em forma de ameaças 

ou oportunidades, ou seja, em caso de materialização poderão ter um efeito positivo ou 

negativo sobre o projeto. 

 

Os componentes do risco são: 

 

 Evento: Para o qual deve-se identificar a causa raiz 

 

 Probabilidade: A probabilidade (P) de ocorrência do evento 

 

 Impacto: O impacto (I) resultante de sua ocorrência 

 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑎𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜=𝑃 𝑥 𝐼 

 
Os riscos são eventos ou condições incertas, podendo assim trazer 

consequências positivas ou negativas para o projeto, A gestão dessas incertezas e seus 

eventos associados é de extrema importância para buscar os sucessos do projeto, vale 

ressaltar que quanto mais desafiadora é a meta do projeto, maior é o grau de risco. 

O gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de 

condução do planejamento, da identificação, da análise, do 

planejamento das respostas, da implementação das respostas e 

do monitoramento dos riscos em um projeto. O gerenciamento dos 
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riscos do projeto tem por objetivo aumentar a probabilidade e ou 

o impacto dos riscos positivos e diminuir a probabilidade e ou o 

impacto dos riscos negativos, a fim de otimizar as chances do 

projeto”. (PMI, 2017, p. 395). 

 
Os processos do gerenciamento dos riscos em um projeto são: 
 

 Planejar o Gerenciamento dos Riscos 
 

 Identificar os Riscos 
 

 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos 
 

 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos 
 

 Planejar as Respostas aos Riscos 
 

 Implementar as Respostas aos Riscos 
 

 Monitorar os Riscos 
 

Estes processos podem ser mais bem evidenciados na Figura 152, a qual lista as 

entradas, ferramentas utilizadas e as saídas de cada seguimento. 
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Figura 152 - Visão geral do Gerenciamento dos Riscos do Projeto. Fonte: PMI, 2017. 
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Figura 153 - Passo a passo do Gerenciamento de Riscos. Fonte: Bernart, 2018. 

A Figura 153 demonstra o passo a passo do gerenciamento de riscos, além de 

como deverá ser desenvolvida cada etapa. 

 

Por todo projeto ser único e com determinadas especificidades, todos também 

possuem riscos, o que diferencia é a forma de tratar estes riscos, isto depende da 

cultura organizacional de cada empresa, ou seja, do grau de risco que ela pode 

suportar e de suas tolerâncias e atitudes frente aos riscos. Existem organizações mais 

conservadoras, avessas a riscos e outras mais agressivas, tomadoras de risco. Além 

do comportamento da empresa, ou fator determinante é a maturidade da organização, 

em algumas pouco maduras o gerenciamento de riscos não faz parte de sua cultura, 

sendo deixado em segundo plano, já nas mais maduras, o processo é tratado no nível 

estratégico e está sempre presente nos projetos. 

 

A Figura 154 ilustra o diagrama de fluxo de dados do processo de gerenciamento 

de riscos evidenciando assim que antes de iniciar o processo deve-se ter o Termo de 

abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, os documentos do projeto 

(ex: mapeamento dos stakeholders) e o fatores ambientais da empresa, todos esses 

arquivos irão servir como base para o gerenciamento. 
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Figura 154 - Diagrama de Fluxo de Dados.  Fonte: PMI, 2017. 

 

12.2. Identificar os Riscos 

 

Este processo é de suma importância para o gerenciamento de riscos, nele devem 

ser elencados todos os riscos inerentes ao projeto. Para a identificação dos mesmos 

devemos inicialmente coletar os dados base a partir da análise do escopo, premissas, 

restrições e EAP, além da análise de todos os stakeholders do projeto. 

 

Este processo utiliza ferramentas para realizar a coleta de informações, são elas: 

 

  

 Técnica Delphi; 

 Brainstorming; 

 Análise Causa Raiz – Diagrama Causa x Efeito; 

 Matriz Swot. 
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12.3. Análise Qualitativa do Projeto 
 

 
É a partir desta análise que se prioriza os riscos, combinando a sua probabilidade 

de ocorrência e o impacto que será produzido por cada, o objetivo é direcionar as 

energias para o risco prioritário, melhorando assim o projeto como um todo, como 

mostra a Tabela 88. 

 

A análise qualitativa ira refletir a cultura organizacional frente aos riscos, sendo a 

empresa conservadora ou tomadora de riscos. 

 
Tabela 88 - Classificação dos riscos. 

Classificação Probabilidade Impacto 

Baixo Não é provável que o 
 

evento de risco ocorra 

Pequeno impacto 

Médio É provável que o evento de 
 

risco ocorra 

Médio impacto 

Alto É muito provável que o 
 

evento de risco ocorra 

Alto impacto 

Fonte: Adaptado de Brenat G. (2018). 
 

12.4. Análise Quantitativa do Projeto 
 

 
Essa análise visa analisar de forma numérica o efeito combinado dos riscos 

identificados no próprio projeto. São estabelecidos padrões de valores para a 

probabilidade e o impacto, desenvolvendo assim a matriz probabilidade x impacto, 

quantificando assim cada risco. 

 

12.5. Planejar e Implementar Respostas ao Risco 

 

Nessa etapa desenvolvem-se alternativas e estratégias para lidar da melhor 

forma a com a exposição dos riscos, após estabelecimento das respostas e ações a 

serem tomadas, deve-se implantá-las, buscando os melhores resultados. Para tal, 

deve-se definir se o risco é negativo ou positivo e assim aplicar as devidas tática, como 

mostra o Tabela 89. 
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Tabela 89 - Classificação dos riscos e suas estratégias 

Riscos Negativos Riscos Positivos 

Eliminar Explorar 

Transferir Compartilhar 

Mitigar Melhorar 

Aceitar (ativo ou passivo) Aceitar 

Fonte: Adaptado, Brenat, G.(2018). 
 

12.6. Monitorar os Riscos 
 

 
Esse é o processo realizado após a implantação das ações, nele realiza-se o 

acompanhamento dos riscos, surgimento de novos e a eficácia de todo o processo. 

Além de ser utilizado para o desenvolvimento de um banco de dados. 

 

Após início da execução do projeto, deve-se acompanhar de perto os riscos 

previstos, verificar se surgiram novos riscos e se é necessária alguma modificação no 

plano de gerenciamento de riscos. Ressalta-se que todo o processo deve ser 

documentado, visando assim gerar um banco de dados para futuros projetos. 

 

12.7. Riscos Ambientais 
 

 
Nos últimos anos os assuntos ambientais avançaram bastante, principalmente com 

relação ao aspecto legislativo, o surgimento de novas leis e regulamentações e o 

aumento da rigidez das mesmas, com o intuito de desenvolver o controle ambiental 

associado a atividades potencialmente poluidoras. Um exemplo desta rigidez foi a 

publicação da Lei Federal n. 9605/98, a Lei de Crimes Ambientais, a qual prevê 

mecanismos bastante severos para responsabilização dos agentes poluidores. 

 

De acordo com Serpa (2002), o Brasil não possui política ambiental clara e 

objetiva, principalmente no que está relacionado ao gerenciamento de riscos, mesmo o 

termo risco sendo utilizado em diversos documentos legais, inclusive na Constituição 

Federal, de 1988. 

 

As Resoluções 001/86 e 237/97, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conama) são dois instrumentos de suma importância para a legislação ambiental 
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brasileira, que preveem e definem a necessidade da realização de Estudo de Impactos 

Ambientais (EIAs), o conceito de impacto ambiental, além da Avaliaçao de Impacto 

 

Ambiental como um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. 

12.8. PFMEA (Process Failure Mode and Effective Analysis) 
 

 
O PFMEA (Process Failure Mode and Effective Analysis) ou Método de Falha 

de Processo e Análise Efetiva é uma metodologia consagrada mundialmente e 

utilizada por diversas multinacionais, empregada para analisar e superar as falhas de 

um processo específico. É possível identificar uma falha, acionar uma equipe e 

proceder com as metodologias de correção desses erros. 

 

O PFMEA permite que todos os riscos de falhas sejam identificados, avaliados 

e classificados de acordo com a sua potencialidade de ocorrência, as formas que 

podem ser detectados e as ações que devem ser tomadas em cada caso. O PFMEA 

deve ser iniciado a cada novo processo e mantido durante todo o ciclo de vida desse 

processo. 

 

A seguir estão algumas diretrizes para aplicação do PFMEA: 

 
 Segurança ambiental das operações; 

 

 Impactos na comunidade; 
 

 Partes interessadas (autoridades públicas, clientes e fornecedores); 
 

 Passivos ambientais; 
 

 Licenciamento (Análise de efeitos dos desvios das licenças); 
 

 Outras definidas pelo empreendimento. 

Geralmente é subdividido em três etapas: 

 

1-  SIPOC: Supplier Input Process Output Customer, utilizada para mapear os 

processos de alto risco; 

2- Analise crítica dos riscos; 
 

3-  Desenvolvimento de controles e barreiras, além do plano de ação. 
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A Figura 5 exibe os processos utilizados na metodologia PFMEA. Fica evidente a 

semelhança com o clico PDCA (Plan, Do, Check, Act) utilizado em uma das áreas de 

conhecimento descritas no PMBOK, o gerenciamento da qualidade. Este ciclo 

busca a melhoria contínua do procedimento (Figura 155). 
 
 

 
Figura 155 - Modelo esquemático da metodologia PFMEA. Fonte: Solvi, 2018 

12.9. Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 
 

 
O artigo 13º da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (Brasil, 2010) 

define os RSU, como sendo os resíduos domiciliares: os originários de atividades 

domésticas e os resíduos de limpeza urbana, como os originários da varrição, limpeza 

de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. 

 

No Brasil, a responsabilidade de coletar, tratar e assegurar a correta destinação 

final dos RSU é de competência municipal. Existem três formas adotadas pela 

sociedade urbana para a disposição final de resíduos sólidos: lixão ou vazadouro a 

céu aberto, aterro controlado e aterro sanitário (ZANTA & FERREIRA, 2003). 

12.10. Aterro Sanitário 
 

 
A disposição final de resíduos sólidos é um dos principais problemas ambientais 

dos centros urbanos, cujas administrações acabam por recorrer aos aterros sanitários, 

de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2012), 
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A disposição de resíduos sólidos orgânicos em aterros sanitários exige cuidados 

adicionais na concepção do projeto, assim como na manutenção e operação da unidade. 

No processo de decomposição dos resíduos sólidos, ocorre a liberação de gases e 

líquidos muito poluentes, o que leva um projeto de aterro sanitário a exigir cuidados 

como impermeabilização do solo, implantação de sistemas de drenagem eficazes, 

entre outros, evitando uma possível contaminação da água, do solo e do ar. 

 

A adoção dos aterros sanitários pode ter razões distintas em função do grau de 

implantação da hierarquia da gestão de resíduos sólidos, que deve obedecer a seguinte 

ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. No Brasil, 

por exemplo, os aterros sanitários vêm em resposta à necessidade de substituição dos 

danosos lixões. Já na Comunidade Europeia, por exemplo, os aterros têm restrição 

ao recebimento de resíduos orgânicos, se destinando apenas aos rejeitos. Entretanto, 

as duas legislações priorizam a hierarquia da gestão (Figura 156). 
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Figura 156 - Fluxograma operacional de um aterro sanitário. Fonte: Solvi, 2018. 

12.11. Projetos de Aterro 
 

 
Para o desenvolvimento de projetos de aterros sanitários, são levadas em 

consideração a norma NBR nº 8.419 (ABNT, 1992), que trata da apresentação de 

projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbano, tendo foco no projeto 

propriamente dito, como a forma de apresentação de documentos e o escopo mínimo 
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deste projeto, e também a norma NBR nº 13.896 (ABNT, 1997), que trata de aterros de 

resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e operação. 

 

A norma NBR n° 13.896 (ABNT, 1997) remete aos elementos de projeto da NBR 

n° 8.419 (ABNT, 1992), detalhando as condições de implantação e operação, como o 

plano de emergências, o registro de ocorrências, o sistema de detecção de vazamentos 

e de monitoramento de águas subterrâneas, e as condições de segregação e análise 

dos resíduos. 

 

Ainda sobre a NBR n° 13.896, essa enfatiza a necessidade de análises dos 

resíduos, determinando suas propriedades físicas e químicas, feitas de acordo com 

plano de amostragem, além da definição de parâmetros e métodos de análises. 

 

Como condições específicas, a norma NBR nº 13.896 (ABNT, 1997) trata do 

monitoramento das águas subterrâneas, considerando sua comparação com padrões 

de potabilidade para o uso como abastecimento público, bem como o acréscimo de 

parâmetros específicos. O monitoramento deve ser realizado no mínimo em quatro 

poços, sendo um a montante, onde devem ser obtidos os valores de referência dos 

parâmetros do programa de monitoramento; e três à jusante no sentido do fluxo 

potenciométrico, todos construídos conforme a norma NBR nº 15.495-2 (ABNT, 2009), 

devendo ser utilizados durante sua vida útil e no período estabelecido para pós- 

fechamento. 

 

De acordo com a norma em questão, o sistema de tratamento de lixiviado deve 

atender às condições de descarte e ser monitorado ao menos quatro vezes ao ano 

(análises trimestrais). O sistema de drenagem superficial deve suportar uma chuva de 

pico de cinco anos. Define ainda a elaboração de um plano de emergência, incluindo 

cenários, contato das pessoas para coordenação e equipe da brigada de emergência, 

listas e localização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e para controle da 

emergência e o contato dos órgãos a serem acionados. Também define planos de 

inspeção/manutenção e o controle da operação, este último contendo todos os 

registros do recebimento de resíduos, de suas análises, local de disposição, 

monitoramentos de águas superficiais, subterrâneas, gases e percolado, 

estabelecendo a necessidade de elaboração e apresentação de relatório anual, assim 
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como seu conteúdo mínimo. Por fim, estipula as condições mínimas para o plano de 

encerramento e cuidados posteriores. 

12.12. Implantação e Aspectos Construtivos de um Aterro Sanitário 
 

Para que o aterro tenha sua integridade preservada e opere em plenas condições 

de acordo com o projeto, devem ser levadas em considerações algumas etapas 

(GALDEANO, 2013), como: 

 Limpeza superficial da área:  Elimina elementos perfuro cortantes, 

como raízes ou pedras, que possam prejudicar a impermeabilização (aplicação 

de geomembrana). 

 Terraplenagem e compactação: Visa evitar zonas críticas de instabilidade 

na interface entre a base e a geomembrana e manter as condições de declividade 

necessárias para as camadas subsequentes. A compactação do solo deve 

seguir as recomendações definidas em projeto, efetuando controle tecnológico 

durante a aplicação. 

 Impermeabilização com solo argiloso: De acordo com Rocca 

(2003), a impermeabilização com solos argilosos deve atingir coeficiente de 

permeabilidade inferior a k = 10-7 cm/s. Tem como objetivo impedir a infiltração 

de lixiviado caso haja alguma falha com as camadas de impermeabilização. As 

Figuras 10 e 11 ilustram uma das etapas do procedimento de compactação da 

base de uma célula do aterro e o controle tecnológico do solo já compactado, 

analisando a densidade in situ para medir grau de compactação. 

 Aplicação do Geocomposto Bentonitico (GCL ou GCB): Segundo 

Bueno, Benvenuto e Vilar (2012), o GCL é uma associação de geossintéticos e 

um material argiloso de baixa condutividade hidráulica entre K=10-11 m/s e 

K=5x1011  m/s, funcionando como barreira impermeabilizante. 

 Aplicação de Geomembrana: Segundo a Associação Brasileira das 

Indústrias de Não Tecidos e Tecidos Técnicos (ABINT, 2012), é um produto 

bidimensional de   baixíssima   permeabilidade, composto   por   materiais   

termoplásticos, elastoméricos e asfálticos, para controle de fluxo e separação. 

Atualmente os materiais mais utilizados são o Polietileno de Alta Densidade - 

PEAD e o Policloreto de Polivinila - PVC.  
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 Proteção mecânica: a camada de proteção mecânica é variável 

conforme o projeto, indo desde elementos sintéticos, tais como geotêxteis não 

tecidos, geocompostos drenantes, até o uso de solo ou areia. 

 Drenagem de lixiviado: O lixiviado pode se infiltrar no subsolo 

propiciando grandes riscos de contaminação, afim de evitá-lo, o sistema de 

drenagem é composto por drenos horizontais, com uma declividade de no 

mínimo 2%. Estes drenos devem ser direcionados a um poço de captação 

(aduela) o qual é retirado por gravidade ou bombeamento ou diretamente a 

um sistema de tratamento (BARROS, 2012). 

 Drenagem de gases: Sistema de drenagem constituído por drenos 

verticais, tubos de captação e exaustão forçada, os drenos são constituídos por 

tubos, podendo ser de diversos materiais (concreto, aço, PEAD, etc.), 

preenchidos com brita ou rachão, que atravessam no sentido vertical, desde o 

solo até a camada superior, estes drenos são conectados a tubulação horizontal 

de transporte do biogás, o qual é succionado por um conjunto de sopradores 

na exaustão forçada. 

 Cobertura intermediaria e final: Tem por finalidade eliminar a 

proliferação de vetores, reduzir a formação de lixiviados, diminuir a exalação de 

odores e impedir a emissão fugitiva do biogás. A cobertura diária é feita no final 

do período de trabalho, já a cobertura intermediária é realizada nos locais onde 

a superfície de disposição ficará inativa por mais tempo, e a cobertura final tem 

a intenção de impedir a infiltração de águas pluviais. 

 Monitoramento  ambiental:  Tem  por  finalidade  atender  aos  órgãos  

e  a legislação vigente de controle ambiental, como: Controle das águas 

superficiais através de análises físico-químicas e bacteriológicas, a montante e 

a jusante do aterro; Monitoramento das águas subterrâneas, instalando poços a 

montante e a jusante no sentido do fluxo ao lençol freático; Estação pluviométrica 

para aterros de maior porte; Controle da qualidade do chorume depois de ser 

tratado, utilizando análises físico-químicas. 

 Monitoramento     geotécnico:     Permite     analisar     o     

comportamento deformacional dos taludes e aponta as formas de degradação e 

situações de risco, podendo ser medida com: Inspeção visual (sinal de movimento 
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da massa de resíduos); deslocamento verticais e horizontais; Medidas de 

pressões de gases e líquidos no interior do maciço. 

12.13. Materiais e métodos 

O estudo foi realizado em quatro etapas. A primeira etapa compreendeu a 

pesquisa bibliográfica, levantamento dos dados e análise de documentos de interesse. 

Nesse sentido buscou-se elementos que subsidiassem a consecução do objetivo do 

plano, além de embasamento teórico e conceitual sobre gerenciamento de riscos e 

aterros sanitários. Para tanto foi realizado um levantamento bibliográfico junto às fontes 

de informação como periódicos, livros, normas e resoluções. 

A segunda etapa baseou-se na descrição e análise dos principais riscos atribuídos 

a esse tipo de empreendimento, tendo como diretrizes: a segurança ambiental das 

operações, os impactos na comunidade, a responsabilidade com as partes interessadas 

(autoridades públicas, clientes e fornecedores), o controle de passivos (odor, vetores, 

chorume, áreas de proteção e preservação) e a análise da legalidade ambiental. 

A terceira etapa consistiu no desenvolvimento da metodologia PFMEA para 

identificação de possíveis falhas no processo operacional, levando em consideração os 

principais riscos que este tipo de empreendimento pode acarretar. 

A quarta e última etapa foi a elaboração de um plano de ação com melhorias 

recomendadas para o tratamento da falha, responsáveis pela ação e prazos. 

12.14. Resultados e discussão 

 

12.14.1. Riscos Ambientais e de Segurança Operacional em Aterros Sanitários 
 

 
Aterros sanitários são unidades que se utilizam de conceitos de engenharia 

para dispor resíduos de forma correta, entretanto, ainda assim são atividades 

potencialmente   poluidoras, visto   que   a   decomposição   dos   RSU   gera   dois 

subprodutos, o chorume e o biogás. Estes, podem contaminar o solo, corpos hídricos 

(subterrâneos e superficiais) e o meio atmosférico, além dos riscos de segurança 

ocupacional aos colaboradores. Para tanto, o gerenciamento de riscos não pode ser 
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tratado como apenas mais um trabalho no empreendimento, deve-se ter uma análise 

criteriosa e ser percebido como valor pelos colaboradores e gestores. 

 

Deve-se implantar comitê de crise para análise das ações e acompanhamento do 

gerenciamento, este conselho deve obter apoio da alta gestão e gestores locais e 

disciplina de todos os seus membros responsáveis para garantir o dinamismo e 

implantação das devidas ações. 

 

É indispensável que o comitê realize reuniões de análise crítica periodicamente e 

que não seja visto como uma auditoria pelos colaboradores, possuindo assim apoio total 

para avaliar o cenário atualizado do empreendimento, visto que é uma atividade 

dinâmica e deve ser monitorada e controlada. 

 

É preciso investigar quatro eixos norteadores para verificar a existência de 

potenciais riscos, estes, podem afetar a vida dos munícipes circunvizinhos, colocar a 

saúde de colaboradores em perigo ou até mesmo inviabilizar o projeto, são eles: 

legalidade, meio ambiente, saúde e segurança (Tabela 90). 

 

Tabela 90 - Itens a serem avaliados para efetivo gerenciamento de riscos. 
 

Legalidade 
 

Meio Ambiente 
 

Saúde 
 

Segurança 

Condicionantes / LI, 
LP, LO 

 

Impactos visuais 
Condições 
Sanitária 

Trabalho em 
Altura 

Cumprimento de 
NR 

 

Impactos de vetores 
 

Cutânea 
Equipamentos 

Móveis 
 

ABNT e NBR 
 

Gestão Operacional 
 

Respiratória 
 

Armazenagem 

Alvarás Municipal e 
Estadual 

 

Gestão de Resíduos 
 

Ergonomia 
Instalações 

Elétricas 

 Potenciais 
Comunidade Local 

  

Espaço Confinado 

Fonte: Adaptado de Solvi (2018). 

 

Eixo Segurança: observação realizada de forma visual e amostral quanto aos 

potenciais riscos que mais produzem fatalidades aos trabalhadores no mundo, 

segundo a OIT - Organização Internacional do Trabalho, sendo eles: 

 

 Equipamentos Móveis: ex: Empilhadeiras, Tratores, Pá carregadeiras 
 

Retroescavadeiras, Caminhões e Automóveis. 
 

 Armazenagem:  ex:  Palets, Racks, Prateleiras, Tambores, Contentores, 

Vasilhames, Latas, Bombonas, IBC e Big-bags. 
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 Instalações Elétricas: ex: Cabine Primária, Secundária, Quadros de 
 

Distribuição, Painéis de Energia, Eletroduto e Eletrocalhas. 
 

 Trabalho em Altura: ex: Andaimes, Plataformas, Escadas, Estruturas e outros 

acima de 2 metros do nível do solo. 

 Espaço Confinado: ex: Trata-se de qualquer área ou ambiente não projetado 

para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e 

saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou 

onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Ex: Tanques, 

Poços, Galerias, Caixas, Silos, Torres, Porões e outros com profundidade 

acima 1,5 metros. 

 

Eixo Saúde: observação realizada de forma visual e amostral quanto aos 

potenciais Riscos que afetam a Saúde dos colaboradores e terceiros no exercício de 

suas atividades, verificando o nível de conforto nos Ambientes de Trabalho, 

adequação das instalações sanitárias, entre outros. 

 

Eixo Meio Ambiente: observação realizada de forma visual e amostral quanto 

aos potenciais Riscos que as atividades exercidas podem impactar a gestão ambiental 

e o Meio Ambiente, ex: solo, água, ar, emissões atmosféricas e gestão de resíduos. 

 

Eixo Requisitos Legais: observação comprobatória dos documentos 

existentes para o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis ao tipo de negócio 

como: Laudos Técnicos, Alvarás, Licenças, Condicionantes, Estudos Técnicos, 

Legalidades Institucionais, entre outros. 

 

Antes mesmo de iniciar a operação em si, o estudo locacional do 

empreendimento deve ser minucioso, verificando assim alguns itens como: vida útil do 

terreno, a aptidão natural do terreno com base nas características de geologia, 

geotecnia, hidrogeologia, biota, tendências de uso e ocupação do solo nos entornos 

da área (ex: comunidades circunvizinhas, criação de animais, etc.). Além de analisar 

as legislações estaduais e locais e os órgãos competentes. De acordo com Consini, 

da Silva e Gimenez F., (2000, p. 266), normalmente, pouca atividade de campo é 

desenvolvida nesta etapa (limitando-se a vistoria de reconhecimento), lançando-se 

mão, máximo possível, do acervo de informações já existente. 
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12.15. Metodologia PFMEA 

12.15.1. Análise de documentação 
 

 
A análise dos documentos, projetos e licenças é fator crítico de sucesso para 

um bom gerenciamento de riscos, ela é o primeiro passo para avaliar a maturidade do 

empreendimento e o nível de planejamento, monitoramento e controle utilizado. 

 

A unidade deve preencher relatórios diários com base nas atividades 

desenvolvida em campo, relatar os acontecimentos durante o turno de trabalho, bem 

como indicar possíveis ponto de atenção. Estes controles deverão ser preenchidos 

pelos apontadores, validados pelos fiscais de aterro e verificados pela equipe de 

engenharia responsável, após esta verificação são considerados como registros e 

mantidos como tal, para permitir a rastreabilidade do processo. A seguir são 

apresentados alguns possíveis relatórios das atividades em campo que serão 

analisados no gerenciamento de riscos: 

 

Diário de Ocorrências: O Diário de Ocorrências constitui um documento com 

o objetivo de relatar todos os acontecimentos ocorridos durante o turno de trabalho da 

frente de serviço. Desta forma, devem ser registrados todos os itens do anexo que 

espelham as condições da frente de serviço, em relação a descarte, condições de 

acesso e fluxo de veículos, bem como identificar pontos de atenção como merejamento 

de chorume. 

 

Relatório Diário de Fiscalização: É um relatório no qual o colaborador 

delegado para a realização da inspeção verifica os itens analisando a qualidade dos 

serviços executados, instalações dentre outros. Se no momento da fiscalização o 

colaborador verificar itens relativos a descarte, uso de EPI’s, condições de infraestura 

entre outros que não, estiverem dentro das especificações, o serviço é identificado 

como “conforme”, e em caso contrário, o serviço é identificado com “não conforme”, 

caso haja alguma observação relevante em relação ao item, o colaborador deverá 

descrever no campo determinado. 

 

Vistoria em veículos: documento utilizado para registrar as condições do 

veículo no início da operação. A vistoria deve ser executada, sempre no início de cada 

da operação, seguindo a ordem lógica determinada. 
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Controle de serviços executados: É utilizado para auxiliar o fechamento das 

medições apresentadas aos fornecedores prestadores de serviços, visando controle 

de qualidade e quantidade dos serviços executados. Este registro é de grande 

importância para fornecer informações à área Administrativa – Financeira, permitindo 

o correto monitoramento. 

 

Parte diária equipamentos/veículos: Contabiliza as horas de serviços 

executados, bem como registra as ocorrências dos equipamentos disponíveis para a 

utilização diária. 

 

Leitura de geração de chorume: É preenchida diariamente pelo fiscal 

responsável pelo chorume, na qual são verificados os níveis das bacias de 

acumulação de chorume. 

 

Controle de Resíduos Produtores: Deve ser preenchido sempre que ocorrer 

descarga de resíduos provenientes de produtores, com o objetivo de verificar qual o 

tipo de resíduo a ser descartado. A portaria após efetuar a inspeção visual define 

sobre aprovação ou reprovação, onde em caso de dúvida solicita apoio à Supervisão 

do Aterro, e se aprovado, encaminha o veículo para efetuar a descarga junto com o 

formulário, caso seja reprovado informa ao motorista que o tipo de resíduo não pode 

ser descartado no aterro. 

 

Além das documentações preenchidas em campo, os projetos devem estar 

organizados e atualizados (as-built) para verificar a consonância entre o que foi 

executado e o projeto e analisar possíveis desvios. 

 

A verificação da documentação de atendimento de legalidades do 

empreendimento é outro item de atenção, os documentos devem estar pastas 

numeradas de acordo com os itens da lista de documentos para diagnóstico ambiental. 

 

Para aplicação da metodologia referenciada, utilizam-se como subsídios de 

informações e critérios, além dos relatórios operacionais: 

 

Segurança Operacional: relatórios de auditorias realizadas por organismos 

certificadores e inspeções de autoridades. Com base técnica: OHSAS 18001, NBRs, 

NRs, ITs e ABNTs, registros de acidentes do trabalho, falhas técnicas, incêndio e 
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explosão com potencial de afetar integridade física e patrimonial das atividades 

operacionais, paralisando temporariamente a operação. 

 

Segurança Ambiental: Utilizando como base técnica: a ISO 14001, NBRs, 

ABNTs, RIMA, LO, condicionantes e registros de acidentes ambientais, falhas 

técnicas, incêndio e explosão com potencial de afetar o meio ambiente/ecossistema, 

são necessários documentos gráficos para uma avaliação definitiva de acordo com 

a Tabela 91. 

Tabela 91 - Lista de documentos necessários para avaliação definitiva. 

DOCUMENTOS 
GRÁFICOS 

1 Planta com Lay out geral da Unidade 

2 Planta topográfica com a conformação topográfica atual dos aterros 

3 Planta com conformação final dos aterros- fim de vida útil 

 
4 

Indicação em desenho dos locais de armazenamento de produtos químicos: combustíveis, 
inflamáveis e matérias primas ou insumos 

 
5 

Mapa do Sistema de Drenagem da unidade (pluvial), indicando principais corpos hídricos 
superficiais na região da unidade 

 
6 

 
Planta topográfica com localização dos poços de monitoramento e de pontos de 
amostragem de agua superficial, bem como do (s) ponto (s) de descarte de efluentes 
tratados em ETE 

7 Perfis construtivos dos Poços de monitoramento existentes 

 
8 

Planta topográfica com localização das áreas de APP`s (áreas de preservação permanente), 
de proteção e de reserva legal dentro do empreendimento 

9 Planta topográfica detalhada das lagoas de percolado (“as built") 

DADOS 
OPERACIONAIS 

DOCUMENTOS 
GRÁFICOS 

 
10 

Inventário de Resíduos Sólidos recebidos no ano anterior e até um mês antes da visita 
(nome do gerador, caracterização e classificação dos resíduos recebidos, quantidades, 
etc.) 

11 Anotação de responsabilidade técnica (ART´s) do empreendimento junto ao CREA 

 
12 

 
Comprovação do volume gerado de percolado no ano anterior e até um mês antes da visita 

 
13 

Comprovação do volume de percolado tratado internamente e/ou externamente no ano 
anterior e até um mês antes da visita 

 
14 

 
Estudo de Impacto Ambiental e seu RIMA que embasou a expedição da LP da unidade 

 
15 

 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e/ou Contaminadas porventura existente 

16 Programa de avaliação de Odores (se existir) 

17 Licenças Ambientais Prévias (TODAS) 

18 Licenças Ambientais de Instalação (TODAS) 

19 Licenças Ambientais de operação (TODAS) 

20 Autorizações de supressão vegetal emitidas pelo órgão ambiental 
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21 Comprovantes de atendimento aos condicionantes das LO´s vigentes 

 
22 

 
Comprovantes de implantação e conservação do cinturão verde no perímetro do 
empreendimento 

OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO 

 
23 

 
Licença para depósitos e armazenamento temporário de resíduos perigosos (se for o caso) 

24 Licença de Localização (Prefeitura Municipal) válida 

25 Licença de Funcionamento (Prefeitura Municipal) válida 

26 Certificado de Limpeza e Higienização dos Reservatórios de Água Potável válido 

 
27 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos 
Recursos 
Naturais –IBAMA 

28 Relatório anual para IBAMA 2017 

 
29 

Certificado de regularidade do Recolhimento da Taxa de Fiscalização Ambiental pago até 
o trimestre anterior à visita 

 
30 

 
Licença para tanques de combustíveis e inflamáveis (acima de 15 m3) - se for o caso 

31 Outorga para Utilização de Recursos Hídricos Superficiais 

32 Outorga para descarte de efluentes tratados em Recursos Hídricos Superficiais 

33 Outorga para Captação de Água Subterrânea 

34 Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros vigente (AVCB) 

35 Licença de Funcionamento Policia Federal (se for o acaso) 

36 Alvará sanitário válido 

37 Laudo de adequabilidade/ conformidade das instalações elétricas (NR 10) 

 
38 

 
Laudo de adequabilidade/ conformidade do sistema de proteção atmosférica (SPDA) 

AUTOS DE INSPEÇÃO E 
INFRAÇÃO 

39 Autos de Inspeção após jan. 2015 emitidos pelos órgãos de controle ambiental 

40 Autos de Infração após jan.  2015 – Imposição de Penalidade de Advertência 

41 Autos de Infração após jan.  2015 -  Imposição de Penalidade de Multa 

42 Termos de Ajustamento de Conduta porventura existentes e ainda em aberto 

DOCUMENTOS 
GRÁFICOS 

 
43 

 
Pareceres técnicos emitidos pelo órgão ambiental no ano anterior e no ano em curso 

AÇÕES LEGAIS 
/TAC´s 

44 Ações e Processos legais contra a Empresa com motivação ambiental 

 
45 

 
Correspondências relevantes entre os órgãos governamentais (DRT, CRA, Vigilância 
Sanitária, Prefeitura, Corpo de Bombeiros, CIA e outros) e a empresa no ano anterior 

46 Registro das reclamações contra a unidade por motivos ambientais no ano anterior 

 
47 

 
Relatórios de acidentes e incidentes ambientais ocorridos na unidade nos três últimos anos 

RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO ÁGUA SUBTER. E SUPERFICIAL /SOLO/AR 
/PERCOLADO 

 
48 

Relatórios de monitoramento da qualidade dos poços de abastecimento de água para consumo 
humano 
NO ANO EM CURSO E NO ANO ANTERIOR 
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49 

 
Relatórios de monitoramento da qualidade da água subterrânea (poços de 
monitoramento), da agua superficial e do solo emitidos NO ANO EM CURSO E NO ANO 
ANTERIOR 

 
50 

Relatórios de monitoramento da qualidade do percolado bruto NO ANO EM CURSO E 
NO ANO ANTERIOR 

51 Laudo de Análise de Potabilidade da Água usada para consumo humano 

52 Laudos de emissões atmosféricas 

RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

 
53 

Laudos de monitoramento da Estação de tratamento de efluentes a partir de 2015 
(efluente bruto e efluente tratado descartado) 

RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO 

54 Relatórios de monitoramento geotécnico NO ANO EM CURSO E NO ANO ANTERIOR 

OUTROS RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

 
55 

 
Relatórios de auditoria ambiental feitos por terceiros no ANO EM CURSO E NO ANO 
ANTERIOR 

 
56 

Relatórios de auditoria ambiental feitos pela própria empresa no NO ANO EM CURSO 
E NO ANO ANTERIOR 

57 Relatórios de geofísica eventualmente existentes 

AÇÕES 
EFETUADAS 

 
58 

 
Descrição das ações efetuadas para atendimento dos achados da visita do ano anterior 

Fonte: Geofortes, 2019. 

 

12.16. Análise das atividades em campo 
 

 
Previamente a análise das atividades de campo, deve-se averiguar os 

documentos citados e levantar os pontos problemáticos em conjunto, ou seja, o comitê 

responsável e a equipe responsável pelo setor operacional e de SSMA. 

 

As problemáticas encontradas nas documentações deverão fazer parte da 

PFMEA. Em campo, ao ser detectada uma falha em um dos processos analisados, 

ela deverá ser analisada sob a ótica da PFMEA, através da planilha da ferramenta . 

 

Deverão ser descritos, o processo, as funções deste processo, o tipo de falha 

potencial, o efeito desta falha potencial, a causa da falha potencial e os controles 

atuais que são tomados para evitar a falha. 

 

Em campo, os processos devem ser analisados sob a perspectiva da segurança 

ambiental, visando verificar fatores tais como exposição de pessoas e de recursos 

naturais externos e internos ao site, instabilidade de processos, precariedade de 
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infraestruturas, operações inseguras e interação com o entorno (transbordamentos, 

impacto visual, auditivo, odor, etc.). 

 

Após a descrição, a equipe técnica deverá atribuir um índice de 0 a 10 para os 

parâmetros de severidade, ocorrência e detecção da falha analisada. De acordo com 

as Tabela 92 à Tabela 94 Sendo: 

Severidade: quanto a falha compromete a funcionalidade, integridade do processo e 

pessoas. 
Tabela 92 - critérios utilizados para os índices de severidade. 

Severidade 

Índice Severidade Critério 
 

1 
 

Mínima 
O cliente e/ou a sociedade mal percebe que a 
falha ocorreu. 

2 
3 

 

Pequena 
Ligeira deterioração no desempenho com leve 
descontentamento do cliente e/ou sociedade. 

4 
5 
6 

 
Moderada 

Deterioração significativa no desempenho de 
um processo com descontentamento do cliente 
e/ou sociedade. 

7 
8 

 

Alta 
Processo deixa de funcionar e grande 
descontentamento do cliente e/ou sociedade 

9 
10 

 

Muito Alta 
 

Idem ao anterior, porém afeta a segurança. 

 
 

Ocorrência: estabelece a frequência em que a falha tende a ocorrer. 

 
Tabela 93 - critérios utilizados para os índices de Ocorrência 

Ocorrência 

Índice Ocorrência Proporção 
 

1 
 

Remota 
Sem ocorrências registradas em processos 
similares 

2 
3 

 

Pequena 
 

Relativamente poucas ocorrências 

4 
5 
6 

 
Moderada 

 
Algumas ocorrências esporádicas 

7 
8 

 

Alta 
 

A ocorrência é quase certa 

Ocorrência 

Índice Ocorrência Proporção 

9 
10 

 

Muito Alta 
Ocorrência certa em um determinado período 
de tempo 
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DETECÇÃO: mostra quão fácil e rapidamente um problema é percebido. 
 

 
Tabela 94 – critérios utilizados para os índices de detecção. 

Detecção 

Índice Detecção Critério 

1 Muito Grande Certamente será detectado. 
2 
3 

 

Grande 
 

Grande possibilidade de ser detectado. 

4 
5 
6 

 
Moderada 

 
Provavelmente será detectado. 

7 
8 

 

Pequena 
 

Provavelmente não será detectado. 

9 
10 

 

Muito Pequena 
 

Certamente não será detectado. 

 
Fonte: Geofortes, 2019. 
 

Após investigação e observação dos índices atribuídos deve-se categorizar os 

riscos e classifica-los por ordem de priorização para posterior elaboração do plano de 

ação. 

 

 Definição do risco e priorização de ataque 
 

 
Para cada falha encontrada é necessário fazer a classificação do risco que ela 

apresenta por meio matriz de criticidade, a prioridade das ações é dada a partir do 

risco mais crítico para o mais baixo, dentro do mesmo risco, as ações devem ser 

priorizadas a partir do número de risco, o qual é a multiplicação dos índices de 

severidade, ocorrência e detecção (S x O x D). 

 

A matriz é uma ferramenta visual cujo objetivo é facilitar a percepção de quais 

são os riscos que devem receber mais atenção, facilitando o entendimento e 

engajamento das equipes no processo. 

 

A classificação dos riscos é feita primeiramente através da relação entre os 

índices de severidade e ocorrência na matriz de criticidade de riscos (Figura 157): 
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Figura 157 – Matriz de criticidade de riscos. Fonte: Solvi, 2018. 

 
A área verde representa os riscos que possuem baixa probabilidade e pequeno 

impacto, representando assim pequenos problemas e/ou prejuízos. Estes riscos 

poderão ser apenas gerenciados e administrados. 

 

A priorização do ataque aos riscos deve ser elaborada analisando as 

classificações dos riscos: 
 

• Risco crítico: Elaboração de plano de ação e ação imediatas – follow-up pelo 
 

SIPOC 

 
• Risco alto: Elaboração de plano de ação imediato e ação priorizada pelo valor 

de risco PRN - Prority Risk Number (S x O x D) – follow-up pelo SIPOC 

 

• Risco médio e baixo: Plano de ação com cronograma 

 
A urgência da ação é dada de acordo com a criticidade do risco, assim riscos 

críticos e altos devem ter plano de ação imediato e as ações devem ser imediatas e 

priorizadas de acordo com o número do risco (multiplicação entre os índices de S x O 

x D). Os riscos médios e baixos devem ter plano de ação com cronograma. 

 

Além da classificação do risco (matriz de criticidade) e do número de risco (S x 

O x D), é possível verificar se o processo de detecção da falha analisada está 

“desejável”, “aceitável” ou “não aceitável”, através da matriz de detecção, a qual 

relaciona o risco encontrado na matriz de criticidade com o índice de detecção (0 a 

10) atribuído (Figura 158). 
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Figura 158 - Matriz de Detecção. Fonte: Solvi, 2018. 

 

 

 
 Aplicação da metodologia 

 

Este item tem como objetivo demonstrar a aplicação da metodologia PFMEA 

em aterros sanitários. Foram selecionados alguns riscos ambientais e operacionais 

que esses empreendimentos podem ocasionar, analisando os quatro eixos 

norteadores e seus potenciais riscos. 

 

A planilha PFMEA lista todos os riscos (objetos de análise), determina os locais 

que estes ricos irão afetar e assim analisa os efeitos e as possíveis causas de cada 

processo. 

 

Após estudo da pontuação atribuída e realização do mapeamento de cada 

processo, os riscos considerados como críticos serão tratados por meio do SIPOC: 

Supplier Input Process Output Customer (1ª etapa) (Figura 159 e Figura 160). A 

segunda etapa será o desenvolvimento da análise crítica do processo e a terceira 

etapa terá como objetivo a mitigação, ou seja, controles e barreiras para tais riscos, 

alimentando o plano de ação, contendo prazos e responsáveis.
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Figura 159 – quadro de aplicação da metodologia de aplicação PFMEA. Fonte: Solvi, 2018. 
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Figura 160 - quadro de aplicação da metodologia de aplicação PFMEA. Fonte: Solvi, 2018.
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Além dos quatro eixos pré-determinados para averiguação, o comitê pode 

definir outras diretrizes para aplicação da metodologia e posterior identificação 

de falhas e acionamento dos responsáveis. 

 

 Ações de melhoria 
 

 
Este tópico tem como objetivo a elaboração de opções e ações para 

aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. 

 

O plano de ação a ser desenvolvido para mitigar ou até mesmo eliminar os 

riscos deve analisar a causa raiz e utilizar a ferramenta de gestão 5W2H para 

otimizar o processo. 

 

As Respostas aos Riscos devem: 

 Ser adequadas à relevância do risco. 

 Ter eficácia de custos. 

 Ser realistas. 

 Acordadas e aprovadas por todos os Stakeholders. 

 Ter um responsável identificado. 

 Ser oportunas. 

 Ser a melhor opção entre as possíveis. 

 

Para os Riscos Negativos (ameaças), possuímos as seguintes estratégias: 

Eliminar, transferir, mitigar, aceitar (ativo ou passivo). Já para os riscos positivos 

(Oportunidades) temos: Explorar, compartilhar, melhorar e aceitar. 

O quadro a seguir demonstra como deve ser elaborado o setor de ações 

para avaliação dos índices e avaliação se houve benefício após as aplicações 

(Tabela 95). 
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Tabela 95 - Ações de melhoria metodologia PFMEA. 

 Ações de melhoria 

 
 

Processos 

 
 
 

Controles Atuais 

 
 
 
Ações 
Recomendadas 

 
 
Responsável e 

Prazo 

 
 
 

Medidas implantadas 

 
Índices Atuais 

 
S 

 
O 

 
D 

Número 
de 

priorida
de Risco 
(SxOxD)  Medidas preventivas e 

de detecção que 
tenham sido tomadas 
e/ou são regularmente 

utilizadas. 

 

Ações recomendadas 
para a diminuição dos 

riscos. 

 
Como faremos 
a implantação 
das ações de 

melhoria? 

 
 

Ações colocadas em 
prática 

    

 
Águas 

Superficiais 

Bacias de 
sedimentação, gabião 
e preservação do leito 

do rio. 

 
Desassoreamento dos 

corpos hídricos, 
elaboração de PRAD. 

 
Supervisor 
ambiental/ 
4 meses 

 
Protocolar cronograma 

junto ao órgão ambiental. 

    

 
 
 

Vegetação 
Nativa 

 

 
Aguardar a licença 

para supressão 
vegetal. 

 
 
 
Análise da Licença de 

implantação. 

 
 
 

Setor de 
QSMA/3 meses 

Reuniões no órgão 
ambiental e Prefeitura. 

Apresentação de 
soluções viabilizando a 

publicação das licenças. 
Ex. Confecção do plano 

de manejo. 

    

 

 
Monitoramento 

ambiental 

 
Realização do relatório 

periódico de 
monitoramento 

ambiental. 

 
Perfuração de novos 

poços de 
monitoramento para 
abranger área total. 

 
 

Analista 
Ambiental / 1 

mês 

Realização de 
Mapeamento geológico 

para identificação de 
plumas e análise do 
histórico dos poços. 

    

 
 
 

Bota Fora 

Conformação do bota 
fora, plantio de 
gramíneas e 
realização de 

drenagem de águas 
pluviais 

 
Atividades do PRAD, 
Revitalização da área 

do bota fora. 

 
 

Supervisor 
Ambiental/ 6 

meses 

 

 

Protocolar cronograma 
junto ao órgão ambiental. 
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 Ações de melhoria 

 
 

Processos 

 
 
 

Controles Atuais 

 
 
 
Ações 
Recomendadas 

 
 
Responsável e 

Prazo 

 
 
 

Medidas implantadas 

 
Índices Atuais 

 
S 

 
O 

 
D 

Número 
de 

priorida
de Risco 
(SxOxD) 

 
 
Reserva Legal 

Instalar estruturas de 
drenagens provisórias. 

Desenvolver projeto 
executivo. 

Atividades do PRAD, 
replantio de 

vegetação, preservar 
área existente. 

Analista 
Ambiental/6 

meses 

 
Protocolar cronograma 

junto ao órgão ambiental. 

    

 
Monitoramento 

ambiental 

Cobertura diária dos 
resíduos, utilização de 
equipamentos sonoros 
para afugentamento. 

 
Contratar empresa de 

falcoaria para 
afugentamento. 

 
Biólogos/6 

meses 

Elaboração de um plano 
de manejo e adesão de 
equipe de Biólogos para 
atendimento do plano. 

    

 
 

 

Transporte de 
Chorume 

 
 

Análise dos relatórios 
de monitoramento das 

bacias de 
detenção/relatórios de 

transporte. 

 
 
 

Instalar medidores de 
nível em todas as 

bacias. 

 
 
 

Gerente 
operacional/3 

meses 

Contratação de empresa 
especializada para 

atendimentos 
emergências. 

Treinamento dos 
Colaboradores. Criação 

de equipe de sobreaviso. 

    

 
 
Tanque Diesel 

 
Análise dos relatórios 

de monitoramento 
ambiental 

Verificar 
estanqueidade dos 

tanques de 
combustível 

 
Analista 

Ambiental/4 
meses 

 
Construção de poço de 

monitoramento em Ponto 
de Abastecimento 
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12.15. Follow-up 

 
O setor de QSMA (responsável pela qualidade, segurança e meio 

ambiente) deverá apresentar o resultado formal para a unidade em até 10 dias 

após a inspeção/auditoria presencial realizada. Cabe também a equipe de 

QSMA elaborar e encaminhar no mesmo prazo, o relatório de evidências, 

contendo a descrição do risco/desvio encontrado na inspeção e as respectivas 

evidências constatadas. Essas reuniões devem ser realizadas periodicamente, 

nesta reavaliação, serão analisados o comportamento dos riscos identificados, 

a eficácia das respostas, e, principalmente, os novos riscos que surgirem. 

 

O comitê de riscos deve levantar e preencher os campos de custos, 

prazos e responsáveis necessários para resolução dos Desvios e riscos 

identificados. O arquivo final deve ser de responsabilidade do Gerente de 

Projetos. 

 

O prazo das ações para a resolução das Prioridades deve atender a 

classificação estabelecidas na planilha de elaboração (Tabela 96). 

Tabela 96 - Prazo para resolução dos riscos a partir de sua respectiva prioridade. 

 

Prioridade Prazo 

Alta Resolução até 3 meses após a identificação 

Média Resolução até 6 meses após a identificação 

Baixa Resolução até 12 meses após a identificação 

 
Os riscos/desvios identificados deverão ser tratados em um período de 

um ano (ciclo de 12 meses). No próximo ciclo, o QSMA verificará 

presencialmente as evidências das ações propostas e a performance do 

empreendimento. 

 

Ações fora dos prazos e/ou pendências de itens que não foram sanadas, 

deverão ser consideradas como desvios reincidentes e serão transferidos 

automaticamente para o novo ciclo. Nos casos em que não for constatado o 

envio de evidências para correção dos itens apontados, haverá a 

reclassificação da prioridade para Alta, independente da classificação realizada 

no ciclo anterior. 
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É de suma importância desenvolver o processo de lições aprendidas 

após a aplicação das medidas, visando a melhoria do conhecimento da 

empresa para os próximos projetos. 

13. CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES 

 

Com o Estudo de Impacto Ambiental – EIA para a CTR Ecolurb Lagarto pode-se 

afirmar que o empreendimento está em conformidade com a legislação 

ambiental e normas técnicas correlatas. O EIA demonstra a viabilidade ambiental 

da obra, bem como a operação e fechamento do aterro no prazo estimado. 

Ressalta-se que o projeto do empreendimento foi elaborado com tecnologia de 

engenharia adequada para minimização dos riscos ambientais à saúde humana 

e aos recursos naturais.  

 A CTR Ecolurb Lagarto atenderá o município de Lagarto e demais 

municípios do Território Centro Sul Sergipano, no tocante ao tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos Classes II A e B, e oriundos de Serviços de 

Saúde(RSS). A implantação da CTR Ecolurb Lagarto trará como impacto positivo 

a extinção significativa dos lixões desses municípios, diminuindo os passivos 

ambientais desses núcleos populacionais.  

 Nas análises buscou-se caracterizar ambientalmente a área, com estudos 

do meio físico, biótico antrópico. Na análise priorizou-se a seleção da melhor 

alternativa locacional, com base em critérios técnicos, coibisse um maior número 

de impactos ambientais. No EIA definiu-se as áreas de influência do 

empreendimento, para uma melhor identificação dos efeitos diretos e indiretos 

do aterro na região. Foram sistematizados os impactos ambientais benéficos e 

adversos, pontuais e contínuos em matrizes, com a finalidade de trazer uma 

avaliação ambiental analítica e que evidencie tais impactos durante as fases de 

implantação e operação da CTR.   

 Como intervenção durante as fases de execução foram estabelecidos 

programas de incremento para a engenharia e para a demanda socioambiental. 

Os programas servirão como monitoramento do aterro, como também para um 
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melhor e maior relacionamento com as comunidades atingidas direta e 

indiretamente pelo empreendimento.  

 Vale ressalta que a implantação da CTR Ecolurb Lagarto atenderá a 

necessidade do município de Lagarto, principalmente, já que se trata do território 

com desenvolvimento significativo do comercio e atividades econômicas dos três 

setores, comparado com os demais municípios do Território Centro Sul 

Sergipano. O supracitado EIA, será acompanhado do Relatório de Impacto 

Ambiental -RIMA, atendendo as disposições da Politica Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) – Lei Federal nº 12.305/2010.  
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